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วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา



ส่วนที่ 1 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีการศึกษาที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา ประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญ ดังนี้  
1. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 ที่จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ประกอบด้วย  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ 

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดย
ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษารวมถึงการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม (ค่าคะแนน 91.40 คะแนน)  

1.2 จุดเด่น 
(1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
(2) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนผ่านการประเมินในระดับสูง 
(3) ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาภาครัฐ และประกอบอาชีพทั้ง

หน่วยงานภายรัฐและเอกสาร 
(4) วิทยาลัยฯ บริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
(5) วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ

เอกชนอย่างต่อเนื่อง 
(6) วิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และ

ตรงตามความต้องการของชุมชน โดยการเผยแพร่ความรู้ในด้านวิชาชีพและการพัฒนา
ทักษะนักเรียนนักศึกษาจากประสบการณ์จริง 

(7) วิทยาลัยฯ สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ทั้งภายใน
และต่างประเทศ 

1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบ

อาชีพอิสระ 
(2) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีระดับคะแนนที่สูงขึ้น 
(3) วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง 
(4) ควรพัฒนาและปรับปรุงระบบแม่ข่ายหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือการเข้าถึงระบบ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
1.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

(1) โครงการสร้างผู้ประกอบการ 
(2) โครงการสร้างเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณธรรม 

จริยธรรม วิชาการและวิชาชีพ 
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(3) โครงการอบรมการใช้ระบบ RMS 
(4) กิจกรรมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 

 
ปีการศึกษา 2562 ที่จัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ประกอบด้วย  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ 
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดย

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษารวมถึงการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ส่งผลให้วิทยาลัยฯ มีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม (ค่าคะแนน 91.40 คะแนน)  

1.2 จุดเด่น 
(1) ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
(2) ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนผ่านการประเมินในระดับสูง 
(3) ผู้ส าเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาภาครัฐ และประกอบอาชีพทั้ง

หน่วยงานภายรัฐและเอกสาร 
(4) วิทยาลัยฯ บริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล 
(5) วิทยาลัยฯ มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการทั้งภาครัฐและ

เอกชนอย่างต่อเนื่อง 
(6) วิทยาลัยฯ มีความพร้อมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และ

ตรงตามความต้องการของชุมชน โดยการเผยแพร่ความรู้ในด้านวิชาชีพและการพัฒนา
ทักษะนักเรียนนักศึกษาจากประสบการณ์จริง 

(7) วิทยาลัยฯ สนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ทั้งภายใน
และต่างประเทศ 

1.3 จุดที่ควรพัฒนา 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบ

อาชีพอิสระ 
(2) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีระดับคะแนนที่สูงขึ้น 
(3) วิทยาลัยฯ ควรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอย่างเป็น

ระบบและต่อเนื่อง 
(4) ควรพัฒนาและปรับปรุงระบบแม่ข่ายหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือการเข้าถึงระบบ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน 
1.4 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

(1) โครงการสร้างผู้ประกอบการ 
(2) โครงการสร้างเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ทั้งด้านคุณธรรม 

จริยธรรม วิชาการและวิชาชีพ 
(3) โครงการอบรมการใช้ระบบ RMS 
(4) กิจกรรมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-Net) 
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2. การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ผลจากการประเมิน พบว่า  

2.1 วิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและสร้างองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ อย่างถูกต้องตามหลักการ ทฤษฏี และ
แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียน และประกอบอาชีพ 

2.2 โดยการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ตลาดแรงงาน 
สถานประกอบการโดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนซึ่งมีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านบุคลากร สภาพแวดล้อมและสิ่งส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ เช่น อาคาร
สถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยบริการ และสื่อต่างๆ ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวได้รับความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ภายใต้การช่วยเหลือจากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ เมื่อส าเร็จการศึกษาไปแล้วร้อยละ 100 สามารถเข้าศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพได้ 
 
3. การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัด 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มีการวางแผนการจัดการศึกษาตามกรอบและนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษามีการพัฒนาไปสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที่ก าหนด โดยมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์ 
ที่จะมีต่อผู้เรียนและการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษาในการบริหารจดการอย่างมีธรรมาภิบาล และมี
คุณภาพ ในด้านวิชาการท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาส่งเสริมความรู้และพัฒนาทักษะตลอดจนการส่งเสริมด้านคุณธรรม 
จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติตามต้องการ โดยจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะสอดคล้องกับการมีงานท าและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน สถานประกอบการ ส่งเสริม
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนทุกระดับ โดยมี
การบริหารจัดการร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นและสถานประกอบการ และเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สามารถด าเนินการอย่างสอดรับกับนโยบายและเป้าประสงค์
ของหน่วยงานต้นสังกัดท าให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง 
 
4. การพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) 

ได้แก่ โครงการสนับสนุนผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยด้านเทคโนโลยีอาหารปลอดภัย 
4.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งการจัดการเรียน       
การสอนทางด้านการผลิตสัตว์น้ าและแปรรูปสัตว์น้ า และได้รับการขับเคลื่อนเป็นสถานศึกษาให้มีความเป็นเลิศ
เฉพาะทาง จ าเป็นจะต้องมีการสนับสนุนผู้เรียนให้มีการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย เพ่ือ
ถ่ายทอดและเผยแพร่สู่สาธารณชน ดังนั้นวิทยาลัยจ าเป็นต้องมีการสนับสนุนการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
และงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานเหล่านี้ ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0  

4.2 วัตถุประสงค์ 
4.2.1 เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนา และสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ด้านเทคโนโลยีอาหาร 

ปลอดภัย  
4.2.2 เพ่ือถ่ายทอดและเผยแพร่นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ของผู้เรียนสู่สาธารณชน  
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4.3 กรอบแนวคิด (ถ้ามี) 
4.4 วิธีการด าเนินงาน 

4.4.1 เขียนโครงการ 
4.4.2 น าเสนอโครงการ 
4.4.3 อนุมัติโครงการ 
4.4.4 ประชุมคณะกรรมการ 
4.4.5 จัดท านวัตกรรมตามแผน 
4.4.6 ประชุมสรุปผลการด าเนินโครงการ 
4.4.7 รายงานผล 

4.5 ผลการด าเนินงาน 
องค์ความรู้ใหม่จากผู้เรียนเพ่ือพัฒนาด้านเทคโนโลยีอาหารปลอดภัยและสามารถเผยแพร่สู่ 

สาธารณชน 
4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ 

-  มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัย ที่เกิดจากผู้เรียน  
-  นักเรียน นักศึกษา ได้รับการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 

 



ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ประกอบด้วยสาระท่ีส าคัญ ดังนี้  
2.1 ข้อมูลพ้ืนเกี่ยวกับสถานศึกษา 

  ที่อยู่ 
  วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 57/7 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100 
  โทรศัพท์ 074-333202 , 074-333642   โทรสาร 074-333525 
  E-mail Tfc.songkhla@gmail.com   

Website www.tfc.ac.th หรือ http://182.52.36.93/mainweb/ 
ประวัติสถานศึกษา 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยาลัยประมงแห่งแรกของประเทศไทย โดยได้รับความร่วมมือและเห็นชอบจาก
กรมประมง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยฯ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2523  โดยใช้ชื่อว่า “ วิทยาลัย
ประมงสงขลา ”  เริ่มรับนักศึกษาเข้าศึกษาครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2527  ระยะแรกได้ใช้สถานที่
ของวิทยาลัยเกษตรกรรมสงขลา (ปัจจุบันเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา   อ าเภอรัตภูมิ  จังหวัด
สงขลา)  เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนชั่วคราว 

1  กุมภาพันธ์  2528 กองทัพภาคท่ี 4 ได้อนุญาตให้เข้าด าเนินการก่อสร้างในพ้ืนที่ตามโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัยประมงสงขลา 

4  กุมภาพันธ์  2528 กระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อจาก “วิทยาลัยประมงสงขลา”  เป็นวิทยาลัย
ประมงสงขลาติณสูลานนท์ 

29  มีนาคม  2528 ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  (นายกรัฐมนตรีขณะนั้น)  เป็นประธานในพิธี
เปิดการก่อสร้างกันยายน   2529 ได้ย้ายสถานที่เรียนจากวิทยาลัยเกษตรกรรมสงขลา  มาอยู่ที่ หมู่ที่  2  
ต าบลพะวง    อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 

5  กุมภาพันธ์  2541 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อจาก “ วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลา
นนท์ ”  เป็น “ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ” 
 
การจัดการศึกษา 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน ได้พัฒนาและจัด
การศึกษาเจริญก้าวหน้าขึ้นตามล าดับ ในปัจจุบัน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดการศึกษา 3 หลักสูตร คือ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สาขาวิชา
แปรรูปสัตว์น้ า สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (อศ.กช.) และจัดการศึกษาทวิภาคี สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ า  

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า หลักสูตร Mini English Program สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ า สาขาวิชาการเดินเรือ 
และจัดการศึกษาทวิภาคี สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ า (วิทยาลัยในโรงงาน) จัดการเรียนการสอนร่วมกับ บริษัท 
แปรซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ า จ ากัด (PFP) และบริษทั แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จ ากัด (ManA) 
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3. หลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต) ประเภท
วิชาประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ต่อเนื่อง) 
 
สภาพชุมชน 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดสงขลา ประมาณ 13 กิโลเมตร  บริเวณ
ใกล้เคียงวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์มีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และชุมชนที่ส าคัญ   ไม่ต่ ากว่า 
22 แห่ง เริ่มจากบริเวณห้าแยกน้ ากระจาย เช่น ธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) จ ากัด ส าขาห้าแยกสะพาน 
ติณสูลานนท์ ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลขพะวง  ตลาดศิริอาเขต  ศูนย์การค้าธนดี  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
ทักษิณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนีสงขลา(หอพัก) ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ การไฟ ฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา  
สวนประวัติศาสตร์  ฯพณฯ  พลเอกเปรมติณสูลานนท์  ศาลปกครองสงขลา สถานบันทักษิณคดีศึกษา  
ตลาดเกาะยอ  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว  และย่านธุรกิจที่ส าคัญของจังหวัดสงขลา 
            
สภาพเศรษฐกิจ 

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีบทบาททางเศรษฐกิจส าคัญสูงสุดของภาคใต้ เนื่องจาก มีความอุดม
สมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ เช่นสัตว์น้ าทะเล ยางพารา ไม้ผล ในปัจจุบันจังหวัดสงขลา มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เกิดจากการเกษตรส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรม เพ่ือการส่งออก ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารทะเล
แช่แข็งและห้องเย็น อุตสาหกรรมยางพารา ผลิตภัณฑ์ยางและอุตสาหกรรมจาก  ไม้ยางพารา ตลาดส่งออกที่
ส าคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป นอกจากนี้จังหวัดสงขลายังมีแหล่งท่องเที่ยวและสถาน
บันเทิงส าหรับที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น แหลมสมิหลา แหลมสนอ่อน สวนสัตว์สงขลา พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า
สงขลา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง น้ าตกโตนงาช้าง และอุทยานแห่งชาติเขาน้ าค้าง เป็นต้น ซึ่งสามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากภายใน  และต่างประเทศให้หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยว ท ารายได้ให้แก่จังหวัดสงขลา ปีละ
เป็นจ านวนมาก   
 
สภาพสังคม 

อ าเภอเมืองสงขลาเป็นอ าเภอที่มีประชากรหนาแน่นรองจากอ าเภอหาดใหญ่ เนื่องจากเป็นศูนย์กลาง
ทางด้านการประมง การท่องเที่ยว เมืองท่าสินค้าส่งออกทางเรือ และเป็นศูนย์กลางการบริหารของภาคใต้ ส่วน
อ าเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่ส าคัญโดยมีสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ เป็นชุมทางที่ใหญ่ที่สุดใน
ภาคใต้ มีทางรถไฟติดต่อกับกรุงเทพมหานคร รวมทั้งประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย นอกจากนี้สนามบินหาดใหญ่
ยังเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ  ของภาคใต ้
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2.2 แผนภูมิการบริหารของสถานศึกษา 
 

 
 

2.3 ข้อมูลของสถานศึกษา 
  ข้อมูลผู้เรียน 
 

ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 
ปวช.1 39 0 0 39 
ปวช.2 62 0 0 62 
ปวช.3 58 0 0 58 
รวม ปวช. 159 0 0 159 

 
ระดับชั้น ปกต ิ ทวิภาคี ทวิศึกษา รวม 

ปวส.1 88 28 0 116 
ปวส.2 74 27 0 101 
รวม ปวส. 162 55 0 217 
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ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 62 45 72.58 
ปวส.2 88 55 62.50 
รวม 150 100 66.67 

 
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น แรกเข้า ส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
ปวช.3 117 49 41.88 
ปวส.2 77 57 74.03 
รวม 194 106 54.64 

 
ข้อมูลบุคลากร 
 

ประเภท ทั้งหมด 
(คน) 

มีใบประกอบวิชาชีพ 
(คน) 

สอนตรงสาขา
(คน) 

ผู้บริหาร/ ผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ/ ผู้อ านวยการ/ 
รองผู้อ านวยการ/ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 

2 2 - 

ข้าราชการครู/ ครูเอกชนที่ได้รับการบรรจุ/  
ผู้ที่ได้รับการรับรอง 

35 35 35 

ข้าราชการพลเรือน 2 - - 
พนักงานราชการครู 6 5 6 
พนักงานราชการ(อ่ืน) 2 - - 
ครูพิเศษสอน 1 1 1 
เจ้าหน้าที่ 17 - - 
บุคลากรอ่ืนๆ (นักการภารโรง/ ยามรักษาการ/ 
พนักงานขับรถ/ ฯ) 

9 - - 

รวม ครู 42 41 42 
รวมทั้งสิ้น 74 41 42 
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ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

ประเภทวิชา ระดับ ปวช.
(สาขาวิชา) 

ระดับ ปวส.
(สาขาวิชา) 

รวม
(สาขาวิชา) 

อุตสาหกรรม 0 0 0 
พาณิชยกรรม 0 0 0 
ศิลปกรรม 0 0 0 
คหกรรม 0 0 0 
เกษตรกรรม 0 0 0 
ประมง 2 3 5 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 0 0 0 
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

0 0 0 

รวมทั้งสิ้น 2 3 5 
   

ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 

ประเภทอาคาร จ านวน(หลัง) 
อาคารเรียน 9 
อาคารปฏิบัติการ 6 
อาคารวิทยบริการ 1 
อาคารอเนกประสงค์ 1 
อาคารอ่ืน ๆ 8 
รวมทั้งสิ้น 25 

   
ข้อมูลงบประมาณ 
 

ประเภทงบประมาณ จ านวน (บาท) 
งบบุคลากร 1993730.00 
งบด าเนินงาน 7184270.00 
งบลงทุน 5020000.00 
งบเงินอุดหนุน 7176845.00 
งบรายจ่ายอื่น 3205100.00 
รวมทั้งสิ้น 24579945.00 
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2.4 ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
ปรัชญา 

“สร้างคนดี มีความรู้ สู่อาชีพ”  
สร้างคนดี: เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประพฤติชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเอ้ืออาทร มุ่ง

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน   
มีความรู้ : ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง รู้จักใช้เทคโนโลยีและตระหนักในคุณค่า 

ภูมิปัญญาไทยสู่ความส าเร็จ  
สู่อาชีพ : มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ รักอาชีพ พ่ึงตนเองได้    

อัตลักษณ์ 
เด่นทักษะประมง  ด ารงตนตอบแมนบุญคุณแผ่นดิน 

เอกลักษณ์ 
บริการวิชาการด้านวิชาชีพประมง 

 
2.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
เป็นสถาบันการเรียนรู้อาชีวศึกษาเกษตรและประมงแนวใหม่ มุ่งผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี

ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพประมง มีคุณธรรม ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจ 

1. ผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงแนวใหม่ ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 

2. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพเฉพาะทาง 
3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการโดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 

สถานศึกษา ชุมชน สังคม ทั้งในและต่างประเทส 
4. บริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีด้านเกษตรและประมงแนวใหม่ 
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 

เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาหลักสูตรด้านประมงให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3. พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะครูผู้สอน 
4. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากร ให้มีวิทยฐานะหรือคุณวุฒิที่สูงขึ้น 
5. สร้าง/พัฒนาความร่วมมือให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
6. สร้าง/พัฒนาเครือค่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
7. ให้บริการวิชาการและฝึกอบรมวิชาชีพ 
8. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
9. พัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
10.ส่งเสริมการวิจัยและเทคโนโลยีด้านการประมง 
11. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ยุทธศาสตร์ 
1.  การพัฒนาหลักสูตร 
2.  การพัฒนาคน (นักศึกษา) 
3.  การพัฒนาบุคลากร (ผู้สอน/ผู้สนับสนุน) 
4.  การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 
5.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
6.  การสร้าง/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ 
7.  การให้บริการวิชาการ 
8.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
9.  การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
10. การส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีฯ 
11.  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ 

กลยุทธ์ 
1.  พัฒนาหลักสูตรด้านประมงให้มีคุณภาพ 
2.  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3.  พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียนให้สอดคล้องกับมาตรสากล 
4.  ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาืมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5.  พัฒนาคุณภาพและสมรรถนะครูผู้สอน 
6.  ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากร ให้มีวิทยฐานะหรือคุณวุฒิที่สูงขึ้น 
7.  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตามต าแหน่ง 
8.  เสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ และสวัสดิการบุคลากรในองค์กร 
9.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูพัฒนาผลงานเพ่ือการจัดการเรียนการสอนให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
10. ส่งเสริม/สนับสนุนให้ครู/บุคลากรทางการศึกษาได้มีโอกาสฝึกอบรมและศึกษาต่อ 
11.  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 
12.  ยกระดับสมรรถนะบุคลากร 
13.  สร้าง/พัฒนาความร่วมมือให้เกิดแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ 
14.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 
15.  ให้บริการ สร้างองค์ความรู้ และบริการด้านวิชาชีพประมงให้แก่ชุมชนและประชาคม

อาเซียน 
16.  พัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
17.  เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
18.  สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการประมง 
19.  เผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิชาการประมง 
20. สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา 
21.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร/ผู้เรียนให้มีความรู้ในการบริการวิชาการให้ชุมชน 
22.  สร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายชุมชน 
23.  ให้บริการวิชาการและฝึกอบรมวิชาชีพ 
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24.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารจัดการ 
25.  พัฒนาระบบก ากับและติดตามประเมินการปฏิบัติงานภายในองค์กร 
26.  การจัดสร้างสื่อสัมพันธ์ทั้งภายใน/ภายนอกองค์กร 
27.  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ

สถานศึกษา 
28.  พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 
29.  พัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
30.  ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน 
31.   สร้างแรงจูงใจทางการศึกษา 
32.  ส่งเสริม/สนับสนุนให้ครูและนักเรียน ท าการวิจัยและนวัตกรรม 
33.  ส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ นักศึกษา และชุมชน 
34.  ส่งเสริมการวิจัยและเทคโนโลยีด้านการประมง 
35.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบสื่อสารภายในองค์กร 
36.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

2.6 เกียรติประวัติของสถานศึกษา 
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 

 
รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 

เข้าร่วมโครงการอบรมทักษะการให้
ค าปรึกษา เพ่ือนจิตอาสา สู่ยุค 4.0 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ในการ
ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ฯ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประเภทที่ 6 

ชนะเลิศ ชาติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

   
รางวัลและผลงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจ าปี
การศึกษา 2562 ระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็ก 

ชนะเลิศ จังหวัด ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองชนะเลิศ ภาค กฟผ. 
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รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นางเยาวมาลย์ ดิษโสภา  
ครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดสงขลา  

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย  
บุคคลผู้มีบุคลิกภาพงามอย่างไทยและ
แต่งกายผ้าไทยสวยงาม ประจ าปี 
2562 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา 
ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
สงขลา 

นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย  
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 9 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย  
คณะกรรมการด าเนินงาน "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัด 

นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย  
คณะกรรมการตัดสินการประกวด
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ "สุดยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา" 

รางวัลอื่น ๆ จังหวัด ส านักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา 

   
รางวัลและผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายสมชาย ท่าตะเคียน  
ผู้ท าคุณประโยชน์ 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ อกท.ชาติ 

นางอังสนา หะยีหะเต็ง  
เป็นผู้ท าคุณประโยชน์แก่องค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ องค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 

นางอังสนา หะยีหะเต็ง  
ผู้ท าคุณประโยชน์แก่อกท. ภาคใต้ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 

นางสาววัลภา ชวีาภิสัณห์  
ผู้ท าคุณประโยชน์แก่อกท. ภาคใต้ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทย 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายสมชาติ ชูมาก  
ผู้ท าคุณประโยชน์แก่อกท. ภาคใต้ 

รางวัลอื่น ๆ ภาค องค์การเกษตรกร
อนาคตแห่งประเทศไทย 

   
รางวัลและผลงานของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายเอกรัฐ แก้วยอดทอง นายธีราพร สิทธิรักษ์  
ทักษะการจัดสวนถาด ประเภท เดี่ยว 

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

นายจีรพจน์ ล่าเห นายซอฟื หัดสะหลิม นายณัฐพล 
นพกะ นายบูคอรี โต๊ะอิ นายพีระยุทธ โมสิกะ นายอับ
ดลอาหลีม นวลสุชล นายอิมรอน ชอบงาม นายฮาดิษ 
หวันเตะ นายอิบรอเฮม กายียุ นายนวน ซคฮิม 
นางสาวซึม ชดค ี 
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของ อกท.
หน่วย ประเภท ทีม 

ชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

นางสาวทิพวิมล เศียรวงศ ์ 
การประกวด Miss fft (ธิดารีไซเคิล) ประเภท เดี่ยว 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

นางสาวสุทธิกานต์ สุวรรณโณ  
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ ประเภท 
เดี่ยว 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

นางสาวศิรินทร ทองชุม นายวรพล กิตติวัฒนารมย์ 
นายปฐมพร พึงล าภู  
การสัมมนาผลงานวิจัย สาขาทั่วไป ประเภท ทีม ชื่อ
ผลงาน “ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโต ของ
จุลินทรีย์” 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

นางสาวพิชฎา พูนแก้ว นายธีรภัทธ์ ไชยทอง นาย
อนุชา อบมาลี นายเจนณรงค์ ต้นจะโร  
การประกวดโฟล์คซอง ประเภท ทีม 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

นางสาวชุดาภรณ์ สว่างภูมิ และนางสาวอรวรรณ ต า
ปาน  
ทักษะพ้ืนฐานการประมง ประเภท ทีม 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

นางสาวมัสยา สุวรรณโณ นางสาวพิมพ์อร นิคม  
ทักษะการผลิตน้ านมจากพืช ประเภท ทีม 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

นางสาวกรกวรรณ เจนสกุลไพศาล นายภานุสรณ์ 
พานิช นายกิตติศักดิ์ หวันตะหา  
การสัมมนาผลงานวิจัย สาขาสัตวศาสตร์และประมง 
ประเภท ทีม ชื่อผลงาน “การเพาะเลี้ยงไรแดงด้วย

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในระดับความเข้มข้นที่
ต่างกัน” 
นางสาวนงลักษณ์ รามด้วง นางสาวรวิวรรณ ดิษฐาน
พงษ์  
ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์ ประเภท ทีม 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

นางสาวนงลักษณ์ รามด้วง นางสาวรวิวรรณ ดิษฐาน
พงษ์  
ทักษะการผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์ ประเภท ทีม 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

นายธัณวัฒน์ ชูทองค า  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ประเภท เดี่ยว 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

นางสาวพิชฎา พูนแก้ว  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ประเภท เดี่ยว 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

นายณัฐวุฒิ หลีกันซะ นายอานนท์ เย็นใจ นายอริน 
หมัดอะหิน  
การน าเสนอผลงานกิจกรรมเด่นของหน่วย ประเภท 
ทีม 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

นางสาวมณีกานต์ คงเจี้ยง นางสาวเสาวภา พูลสุข  
ทักษะการเพาะพันธุ์ปลา ประเภท ทีม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

นายภานุพันธ์ สุทธิศาสตร์ นายมินทดา มีชัย  
ทักษะการสร้างและน าเสนอผลงาน ประเภท ทีม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

นางสาวนิสรา เหย็บหนุด  
ทักษะการพูดในที่ชุมชน ประเภท เดี่ยว 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

นายภูชิต บุญณะ นายสมชาติ มูเก็ม  
ทักษะการวิเคราะห์คุณภาพน้ า ประเภท ทีม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

นายเพชรกล้า สุญาสิทธิ์ นายธนกร ทองเพณี  
ทักษะการจัดสวนตู้ปลา ประเภท ทีม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

นายเตชิต โชคชัยภักดี  
ทักษะการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท เดี่ยว 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

นางสาวไชน่า หมัดแสล๊ะ นางสาวตารีย์หยืะ แกนุ้ย 
นางสาวมาริษา หืมสน นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิพงษา 
นางสาวปาริฉัตร กัจกล นางสาวน้ าฝน ชูมณี นางสาว
ทานตะวัน พรหมทอง นางสาวศรัญญา มัธยม 
นางสาวทรัพย์อนงค์ หนู  
การแสดงนันทาการ ประเภท ทีม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

นายสิทธิชัย แก้วก าเหนิด  
การประกวดโคบาล ประเภท เดี่ยว 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายธนชิต กาลานุสนธิ์ นายดุลยพล เรืองนุ่น  
ทักษะศิลปประดิษฐ์ ประเภท ทีม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

นายณัฐวุฒิ หลีกันซะ นายอานนท์ เย็นใจ นายอริน 
หมัดอะหิน  
การประกวดหน่วย อกท. ที่มีความประพฤติ และเข้า
ร่วมกิจกรรมดีเด่น ประเภท ทีม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

นายอโนทัย ไฝอินทร์  
ทักษะการจัดสวนในภาชนะแก้วใส ประเภท เดี่ยว 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

นางสาวดารีย์หย๊ะ แกนุ้ย นางสาวบุณยาพร ฉายทุย  
การแข่งขันทักษะส้มต าลีลา ประเภท ทีม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

นายฐิติพงศ์ เกื้อสกุล นางสาวชุติมา เสนคง  
การแข่งขันไก่อบฟาง ประเภท ทีม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีสตูล 

นางสาวชุดาภรณ์ สว่างภูมิ นางสาวอรวรรณ ต าปาน  
ทักษะพ้ืนฐานการประมง ประเภท ทีม 

ชนะเลิศ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี สุราษฎร์ธานี 

นายเอกรัฐ แก้วยอดทอง นายธีราพร สิทธิรักษ์  
ทักษะการจัดสวนถาด ประเภท เดี่ยว 

ชนะเลิศ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี สุราษฎร์ธานี 

นางสาวพิชฎา พูนแก้ว  
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ประเภท เดี่ยว 

ชนะเลิศ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี สุราษฎร์ธานี 

นางสาวมัสยา สุวรรณโณ นางสาวพิมพ์อร นิคม  
ทักษะการผลิตน้ านมจากพืช ประเภท ทีม 

ชนะเลิศ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี สุราษฎร์ธานี 

นายจีรพจน์ ล่าเห นายอานนท์ เย็นใจ นายณัฐพล 
นพกะ นายบูคอรี โต๊ะอิ นายพีระยุทธ โมสิกะ นายอับ
ดลอาหลีม นวลสุชล นายอิมรอน ชอบงาม นายฮาดิษ 
หวันเตะ นายอิบรอเฮม กายียุ นายนวน ซคฮิม 
นางสาวซึม ชดคี น  
การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของ อกท.
หน่วย ประเภท ทีม 

รองชนะเลิศ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี สุราษฎร์ธานี 

นางสาวศิรินทร ทองชุม นายวรพล กิตติวัฒนารมย์ 
นายปฐมพร พึงล าภู  
การสัมมนาผลงานวิจัย สาขาทั่วไป ประเภท ทีม ชื่อ
ผลงาน “ผลของความเค็มต่อการเจริญเติบโต ของ
จุลินทรีย์” 

ชนะเลิศ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี สุราษฎร์ธานี 

นางสาวทิพวิมล เศียรวงศ ์ 
การประกวด Miss fft (ธิดารีไซเคิล) ประเภท เดี่ยว 

รองชนะเลิศ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี สุราษฎร์ธานี 

นางสาวกรกวรรณ เจนสกุลไพศาล นายภานุสรณ์ 
พานิช นายกิตติศักดิ์ หวันตะหา  
การสัมมนาผลงานวิจัย สาขาสัตวศาสตร์และประมง 

ชนะเลิศ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี สุราษฎร์ธานี 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
ประเภท ทีม ชื่อผลงาน “การเพาะเลี้ยงไรแดงด้วย
จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในระดับความเข้มข้นที่
ต่างกัน” 
นางสาวพิชฎา พูนแก้ว นายธีรภัทธ์ ไชยทอง นาย
อนุชา อบมาลี นายเจนณรงค์ ต้นจะโร  
การประกวดโฟล์คซอง ประเภท ทีม 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี สุราษฎร์ธานี 

นางสาวสุทธิกานต์ สุวรรณโณ  
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ ประเภท 
เดี่ยว 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี สุราษฎร์ธานี 

นางสาวสุทธิกานต์ สุวรรณโณ  
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ ประเภท 
เดี่ยว 

รางวัลอื่น ๆ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี สุราษฎร์ธานี 

นายณัฐวุฒิ หลีกันซะ นายอานนท์ เย็นใจ นายอริน 
หมัดอะหิน  
การประกวดหน่วย อกท. ที่มีความประพฤติ และเข้า
ร่วมกิจกรรมดีเด่น ประเภท ทีม 

รองชนะเลิศ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี สุราษฎร์ธานี 

นายณัฐวุฒิ หลีกันซะ นายอานนท์ เย็นใจ นายอริน 
หมัดอะหิน  
การประกวดหน่วย อกท. ที่มีความประพฤติ และเข้า
ร่วมกิจกรรมดีเด่น ประเภท ทีม 

รองชนะเลิศ ชาติ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี สุราษฎร์ธานี 

นายธันวา อินทร์อ๋อง นายพีรพัฒน์ ขุนทองจันทร์ นาย
ณัฐดนัย คงเย็น  
การศึกษากระบวนการผลิตคลอเรลลาผงส าหรับ ไรน้ า
นางฟ้า 

ชนะเลิศ จังหวั
ด 

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

นายธันวา อินทร์อ๋อง นายพีรพัฒน์ ขุนทองจันทร์ นาย
ณัฐดนัย คงเย็น  
การศึกษากระบวนการผลิตคลอเรลลาผงส าหรับ ไรน้ า
นางฟ้า 

รองชนะเลิศ ภาค วิทยาลัยเทคนิคตรัง 

นายพลวัชร คังคะมโน นายธนภัทร แก้วภิบาล นาย
ธันวา อินทร์อ๋อง นายพีรพัฒน์ ขุนทองจันทร์ นายณัฐ
ดนัย คงเย็น  
คลอเรลลาผงเพ่ือการผลิตไรน้ านางฟ้า 

รองชนะเลิศ จังหวั
ด 

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

นายพลวัชร คังคะมโน นายธนภัทร แก้วภิบาล นาย
ธันวา อินทร์อ๋อง นายพีรพัฒน์ ขุนทองจันทร์ นายณัฐ
ดนัย คงเย็น  
คลอเรลลาผงเพ่ือการผลิตไรน้ านางฟ้า 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเทคนิคตรัง 
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ชื่อ-สกุล/รายการ รางวัล ระดับ ให้โดย 
นายอรัญชัย ศุภะวีระ นายราชัน ชูเมฆ นายเตชิต โชค
ชัยภัคดี นางสาวอรวรรณ ต าปาน นายภานุสรณ์ 
พานิช นายกิตติศักดิ์ หวันตะหา  
ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปชีวภาพส าหรับการอนุบาล
ลูกกุ้งก้ามกราม 

รองชนะเลิศ จังหวั
ด 

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 

นายอรัญชัย ศุภะวีระ นายราชัน ชูเมฆ นายเตชิต โชค
ชัยภัคดี นางสาวอรวรรณ ต าปาน นายภานุสรณ์ 
พานิช นายกิตติศักดิ์ หวันตะ  
ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูปชีวภาพส าหรับการอนุบาล
ลูกกุ้งก้ามกราม 

รางวัลอื่น ๆ ภาค วิทยาลัยเทคนิคตรัง 



ส่วนที่ 3 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
ให้สถานศึกษาระบุมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด และสถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานการศึกษาหรือ
ประเด็นการประเมินเพ่ิมเติมตามบริบทของสถานศึกษา  

มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการ
ประเมิน จ านวน 5 ด้าน 25 ข้อ ดังนี้ 
 
ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษา 

หมายถึง การประเมินสมรรถนะผู้เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา ที่เป็นผลมาจากการพัฒนา
คุณภาพทางวิชาการ ทักษะและการประยุกต์ใช้ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ 
ประกอบด้วย การดูแลและแนะแนวผู้เรียน ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัย ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) และการมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

๑.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและแนะแนวผู้เรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษา 
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดและลดปัญหาการออกกลางคัน จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา 
สาขางาน และภาพรวมของสถานศึกษา 

การประเมิน 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช .) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดเทียบกับจ านวนผู้เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาในภาพรวม
ของสถานศึกษา 

การค านวณ 
ร้อยละ = จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. ที่ส าเร็จการศึกษาของรุน  ×  100 

จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. และ ปวส. แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
การตรวจสอบข้อมูล 

๑. กระบวนการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถส าเร็จ
การศึกษา ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด และลดปัญหาการออกกลางคัน 

๒. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
๓. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ แรกเข้าของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
๔. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
๕. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
6. ผลการดูแลและแนะแนวผู้เรียนของสถานศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00-79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00-69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00-59.00 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1 ก าลังพัฒนา 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 
⬜ ยอดเยี่ยม        ⬜ ดีเลิศ         ⬜ ดี           ⬜ ปานกลาง         ⬜ ก าลังพัฒนา 

 
๑.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

ค าอธิบาย 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี แสดงออกทั้ง

ด้านจิตใจและพฤติกรรม โดยเฉพาะความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์และการเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนไดอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออกภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือ
สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ เรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัดกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
(อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง    ประเทศไทยในแห่งพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) ปรากฏผลการประเมินการจัดกิจกรรมขององค์การฯ ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

การประเมิน 
๑. ผู้เรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความ

เป็นประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้อ่ืนไดอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออกภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือมีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามแนวทางการจัด
กิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่ง
ประเทศไทยในแห่งพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) 

๒. ผู้เรียนร้อยละ 6๐ – 6๙.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความ
เป็นประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้อ่ืนไดอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออกภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอ
นาคตแห่งประเทศไทยในแห่งพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดยได
รับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับจังหวัด 

๓. ผู้เรียนร้อยละ 70 – 79.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความ
เป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนไดอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออกภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในแห่งพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดย
ไดรับผลการประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับกลุ่มจังหวัด 

๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ – 89.99 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความ
เป็นประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้อ่ืนไดอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออกภูมิใจในความเป็น
ไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือมีผลการประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรใน
อนาคตแห่งประเทศไทยในแห่งพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) โดย
ไดรับผลการประเมินในระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง ในระดับภาค 

๕. ผู้เรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็น
ประชาธิปไตยท างานร่วมกับผู้อ่ืนไดอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออกภูมิใจในความเป็นไทย 
เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือมีผล
การประเมินกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) หรือองค์การเกษตรกรในอนาคต
แห่งประเทศไทยในแห่งพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อกท.) โดยไดรับผล
การประเมินเป็นองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับภาค หรือองค์การมาตรฐานดีเด่นระดับชาติ 

การตรวจสอบข้อมูล 
1. จ านวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 
2. จ านวนผู้เรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ความ

รับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนไดอย่างเป็น
กัลยาณมิตร มีภาวะผู้น ากล้าแสดงออกภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มี
จิตส านึกในการอนุรักษ ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. หลักฐานสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
๔. ผลงานหรือผลการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
 

เกณฑ์การประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
มีผลการประเมินตามข้อ  ๕ 5 ยอดเยี่ยม 
มีผลการประเมินตามข้อ  ๔ 4 ดีเลิศ 
มีผลการประเมินตามข้อ  ๓ 3 ดี 
มีผลการประเมินตามข้อ  ๒ 2 ปานกลาง 
มีผลการประเมินตามข้อ  ๑ 1 ก าลังพัฒนา 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 
⬜ ยอดเยี่ยม        ⬜ ดีเลิศ         ⬜ ดี           ⬜ ปานกลาง         ⬜ ก าลังพัฒนา 
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๑.3 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือ การประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบความส าเร็จสู การเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพ
อิสระหรือสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการและการประกอบ
อาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับสถานศึกษา 
ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 

การประเมิน 
ร้อยละของผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสูการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

เทียบกับจ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนด 

การค านวณ 
รอ้ยละ = จ านวนผู้เรียนที่ประสบความส าเร็จสูการเป็นผูป้ระกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ  ×  100 

จ านวนผู้เรียนกลุ่มเปา้หมายทีผ่า่นการพฒันาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
การตรวจสอบข้อมูล 

1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการ
เป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ หรือการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
หรือ การประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 

2. จ านวนผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบ
อาชีพอิสระ 

๓. จ านวนผู้เรียนประสบความส าเร็จสูการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
4. ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย ระดับ 1 ดาว ระดับ 2 ดาว ระดับ 3 ดาว ระดับ 4 ดาว 
และระดับ 5 ดาว 

เกณฑ์การประเมิน  

ผลการประเมิน 
ค่า

คะแนน 
ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไปหรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 5 ดาว 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 4 ดาว 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 3 ดาว 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 2 ดาว 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 หรือมีผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ในระดับ 1 ดาว 1 ก าลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 
⬜ ยอดเยี่ยม        ⬜ ดีเลิศ         ⬜ ดี           ⬜ ปานกลาง         ⬜ ก าลังพัฒนา 
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1.4 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์
งานวิจัยผลงานของผู้เรียนไดรับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ งานวิจัยตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนดหรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอ่ืน หรือมีการน ามาใช้ประโยชน ได
จริงในระดับจังหวัดระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

การประเมิน 
๑. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยใน

สถานศึกษา 
๒. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชนจริงในระดับ

สถานศึกษาหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับจังหวัด 
๓. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชนจริงในระดับ

ชุมชนหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับภาค 
๔. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชนจริงในระดับ

จังหวัดหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับชาติ 
๕. ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยมีการน าไปใช้ประโยชนจริงใน

ระดับประเทศหรือไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ระดับ
นานาชาติ 

การตรวจสอบข้อมูล 
1. ผลการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

ในสถานศึกษา 
๒. การน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยไปใช้ประโยชนจริงในระดับ

สถานศกึษาระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับชาติ 
๓. รางวัลการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัยในระดับจังหวัด ระดับ

ภาค ระดับชาติและระดับนานาชาติ 
หมายเหตุ : รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือรางวัลอื่นๆ โดยไมนับรางวัลชมเชย 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

 มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5   5  ยอดเยี่ยม  
 มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4  4 ดีเลิศ  
 มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3  3 ดี 
 มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2  2  ปานกลาง  
 มีผลการประเมินตามข้อ 1  1  ก าลังพัฒนา 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา    
⬜  ยอดเยี่ยม     ⬜ ดีเลิศ     ⬜ ดี     ⬜ ปานกลาง     ⬜ ก าลังพัฒนา 
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๑.๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ปรากฏผลจาก
การเข้า ร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด 
หรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

การประเมิน 
๑. สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับ

สถานศึกษา 
๒. ผู้เรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับจังหวัด 
๓. ผู้เรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับภาค 
๔. ผู้เรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับชาติ 
๕. ผู้เรียนไดรับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะวิชาชีพใน ระดับนานาชาติ 

หมายเหตุ 
1. รางวัล หมายถึง รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ หรือคุณภาพมาตรฐานระดับเหรียญทอง เหรียญ

เงิน เหรียญทองแดงหรือรางวัลอ่ืนๆ ไมนับรางวัลชมเชย 
2. การแข่งขันระดับนานาชาติหมายถึง การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของหน่วยงาน หรือองค์กร 
ในระดับชาติของประเทศใดประเทศหนึ่ง ไมนับรวมการจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันของสถานศึกษา

ที่จัดขึ้นเอง โดยร่วมกับต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับสถานศึกษาในต่างประเทศ 
การตรวจสอบข้อมูล 

1. สถานศึกษามีกระบวนการในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนไดรับการพัฒนาสมรรถนะ
วิชาชีพในการเข้าร่วมการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพ ทั้งในระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับ
ภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

๒. ผลการประกวด แข่งขันทางด้านทักษะวิชาชีพตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด หรือเข้าร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

 มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 5   5  ยอดเยี่ยม  
 มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 4  4 ดีเลิศ  
 มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 3  3 ดี 
 มีผลการประเมินตามข้อ 1 และข้อ 2  2  ปานกลาง  
 มีผลการประเมินตามข้อ 1  1  ก าลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา    
⬜  ยอดเยี่ยม     ⬜ ดีเลิศ     ⬜ ดี     ⬜ ปานกลาง     ⬜ ก าลังพัฒนา 
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๑.6 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
ค าอธิบาย 

จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 และผู้เรียนในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวม
ของสถานศึกษา โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

ระดับ ปวช. 
- ด้านความรูต้องไดคะแนนไมต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม 
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องไดคะแนนไมต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 
- ผู้เรียนต้องไดคะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง ๒ ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 
ระดับ ปวส. 

- ด้านความรูต้องไดคะแนนไมต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ ของคะแนนเต็ม 
- ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ต้องไดคะแนนไมต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนนเต็ม 
- ผู้เรียนต้องไดคะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง ๒ ด้าน จึงคิดเป็นผู้ผ่านการประเมิน

มาตรฐานวิชาชีพ 
การประเมิน 

ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียน
เรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

การค านวณ 
ร้อยละ =  จ านวนผู้เรียนปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ทีผ่่านการประเมินมาตรฐานวชิาชีพในคร้ังแรก × 100 

จ านวนผู้เรียนปวช. ๓ และ ปวส. ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
การตรวจสอบข้อมูล 

๑. กระบวนการประเมินมาตรฐานวิชาชีพเป็นไปตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาก าหนด 

๒. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
๓. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
๔. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
๕. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวส. ชั้นปีที่ ๒ ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรก 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00  1 ก าลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา    
⬜ยอดเยี่ยม     ⬜ ดีเลิศ     ⬜ ดี     ⬜ ปานกลาง     ⬜ ก าลังพัฒนา 

 
๑.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

ค าอธิบาย 
จ านวนผู้เรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ที่ไดคะแนนตั้งแต่ค่าคะแนน

เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) จากสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เทียบร้อยละกับจ านวนผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร จ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

การประเมิน 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 

(V-NET) ตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไปเทียบกับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

การค านวณ 
ร้อยละ = จ านวนผู้เรียนที่ไดคะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป   ×  100 

จ านวนผู้เรียน ปวช. ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
การตรวจสอบข้อมูล 

๑. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร 

2. จ านวนผู้เรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ ๓ ที่ไดคะแนนตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ในภาพรวมของสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5 ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4 ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3 ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2 ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00  1 ก าลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา    
⬜ ยอดเยี่ยม     ⬜ ดีเลิศ     ⬜ ดี     ⬜ ปานกลาง     ⬜ ก าลังพัฒนา 
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๑.8 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ค าอธิบาย 

ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหมดของปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบอาชีพ
อิสระหรือศึกษาต่อ โดยไมนับรวมผู้เรียนเทียบโอนความรูและประสบการณจ าแนกตามระดับ ประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางานและภาพรวมของสถานศึกษา 

การประเมิน 
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อเทียบกับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ทั้งหมดในปี
การศึกษาที่ผ่านมา โดยพิจารณาในภาพรวมของสถานศึกษา 

การค านวณ 
ร้อยละ = จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาที่ผา่นมา ที่มีงานท า หรือศึกษาต่อ × 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบั ปวช. และ ปวส. ทัง้หมดในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
การตรวจสอบข้อมูล 

1. กระบวนการหรือรูปแบบในการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมา 
๓. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมา 
๔. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีที่ผ่านมาที่มีงานท า 

ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีที่ผ่านมาที่มี

งานท า ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
6. มีผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 5   ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ 70.00 – 79.99 4  ดีเลิศ 
ร้อยละ 60.00 – 69.99 3  ดี 
ร้อยละ 50.00 – 59.99 2  ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ 50.00 1  ก าลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 
⬜ ยอดเยี่ยม    ⬜ ดีเลิศ ⬜ ดี      ⬜ ปานกลาง      ⬜ ก าลังพัฒนา 

หมายเหตุ 
๑. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา หมายถึง การท างานหรือศึกษาต่อในสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา หรือการประกอบอาชีพอิสระ 
๒. ส าหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้พิจารณาเฉพาะการท างานหรือการ

ประกอบอาชีพอิสระ ไมนับรวมการศึกษาต่อ 
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ด้านที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ  

มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชา
เพ่ิมเติม และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สูการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ค าอธิบาย 

สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
มีการส่งเสริมให้สาขาวิชาหรือสาขางานไดรับการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือ
ปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

การประเมิน 
2.1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย 
๑) สถานศึกษามีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
๒) สถานศึกษามีการประสานงานกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาหรือการ

ปรับปรุงหลักสูตร 
๓) สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะในสาขางานหรือรายวิชาร่วมกับสถาน

ประกอบการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีสมรรถนะอาชีพสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน 

๔) สถานศึกษามีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการพัฒนา 
๕) สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ไดจากการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
การตรวจสอบข้อมูล 

1. ผลการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือการพัฒนาหรือการปรับปรุงหลักสูตร 
๒. การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะของสถานศึกษา 
๓. มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการ

ของตลาดแรงงาน 
๔. มีการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
๕. มีการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

 มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5   5  ยอดเยี่ยม  
 มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4  4 ดีเลิศ  
 มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3  3 ดี 
 มีผลการประเมินตามข้อ 1,2  2  ปานกลาง  
 มีผลการประเมินตามข้อ 1  1  ก าลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 
 ยอดเยี่ยม     ดีเลิศ   ดี       ปานกลาง       ก าลังพัฒนา 



29 
 

2.1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม
หรือก าหนดรายวิชาเพิ่มเติม 

การค านวณ 
ร้อยละ =   จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตรฯ   × ๑๐๐ 

จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานทั้งหมด  
การตรวจสอบข้อมูล 

1) จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
2) จ านวนสาขาวิชาหรือสาขางานมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา 

หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 
เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน  ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙  ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙  ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙  ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐  ๑ ก าลังพัฒนา 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 
 ยอดเยี่ยม     ดีเลิศ   ดี       ปานกลาง       ก าลังพัฒนา 

 
๒.๒ การจัดการเรียนรู้สกูารปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู การปฏิบัติที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

การประเมิน 
2.2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สูการปฏิบัติ ประกอบด้วย 
๑) ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา เพื่อก าหนดหน่วยการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะ

อาชีพ 
๒) แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น 
๔) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการ

จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๕) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วย

รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย 
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การตรวจสอบข้อมูล 
๑) ครูผู้สอนวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 
๒) แผนการจัดการเรียนรู้มีการบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม คุณลักษณะที่พึง

ประสงคแ์ละปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้สูการปฏิบัติและกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น PjBL Active Learning STEM Education เป็นต้น 
๔) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดการใช้สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการ

จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
๕) แผนการจัดการเรียนรู้มีการก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ด้วย

รูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

 มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5   5  ยอดเยี่ยม  

 มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4  4 ดีเลิศ  

 มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3  3 ดี 

 มีผลการประเมินตามข้อ 1,2  2  ปานกลาง  

 มีผลการประเมินตามข้อ 1  1  ก าลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา    
  ยอดเยี่ยม      ดีเลิศ      ดี      ปานกลาง      ก าลังพัฒนา 
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2.2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สูการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอน 

การค านวณ 
ร้อยละ =  จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สูการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน × ๑๐๐ 
จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด  

การตรวจสอบข้อมูล 
1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
2. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สูการปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ

น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป  ๕ ยอดเยี่ยม 
ร้อยละ ๗๐.๐๐ - ๗๙.๙๙  ๔ ดีเลิศ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ - ๖๙.๙๙  ๓ ดี 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ - ๕๙.๙๙  ๒ ปานกลาง 
น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐  ๑ ก าลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา    
  ยอดเยี่ยม      ดีเลิศ      ดี      ปานกลาง      ก าลังพัฒนา 
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ด้านที่ ๓ ด้านครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา 
ครูผู้สอน หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ท าหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และการส่งเสริม

การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน  
ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการในสถานศึกษาทั้ง

ของรัฐและเอกชน 
๓.๑ ครูผู้สอน 

สถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานต าแหน่ง สายงานครูผู้สอน ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้น
เรียนและการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ รายละเอียดดังนี้ 

๓.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน 
ค าอธิบาย 

ครูผู้สอนมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอน
ที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่ง
เรียนรู้และท าวิจัย เพ่ือคุณภาพจัดการเรียนรู้และแกปัญหาการจัดการเรียนรู้ 

การประเมิน 
๑. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

๒. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 
๓. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค

วิธีการสอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
๔. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ

จัดการเรียนการสอน 
๕. ร้อยละของครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแกปัญหาการจัดการ

เรียนรู้ 
การค านวณ 

ก าหนดให้ 
N = จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 
V = จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
W = จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาที่สอน 
X = จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ

สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
Y = จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ

จัดการเรียนการสอน 
Z = จ านวนครูผู้สอนที่ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพจัดการเรียนรู้และแกปัญหาการจัดการ

เรียนรู้ 
ร้อยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z} 

5N 
 



33 
 

การตรวจสอบข้อมูล 
1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
2. จ านวนครูผู้สอนที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 
3. จ านวนครูผู้สอนที่มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกรายวิชาที่สอน 
4. จ านวนครูผู้สอนที่จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการ

สอนที่หลากหลาย มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
5. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้ในการ

จัดการเรียนการสอน 
6. จ านวนครูผู้สอนที่ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแกปัญหาการจัดการ

เรียนรู้ 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
 ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป 5  ยอดเยี่ยม  
 ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙  4 ดีเลิศ  
 ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙  3 ดี 
 ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙  2  ปานกลาง  
 น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐  1  ก าลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา    
   ยอดเยี่ยม      ดีเลิศ      ดี      ปานกลาง      ก าลังพัฒนา 

 
3.๑.๒ การบริหารจัดการชั้นเรียน 

ค าอธิบาย 
ครูผู้สอนมีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้น

เรียนและรายวิชาใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นผู้เสริมแรงให้
ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 

การประเมิน 
๑. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๒. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็น

ปัจจุบัน 
๓. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ 
๔. ร้อยละของครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน 
๕. ร้อยละของครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 
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การค านวณ 
ก าหนดให้ 
N = จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 
V = จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
W = จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็น

ปัจจุบัน 
X = จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ 
Y = จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 
Z = จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอื่นๆ 
ร้อยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z} 

5N 
การตรวจสอบข้อมูล 

1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
2. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
3. จ านวนครูผู้สอนที่มีข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน 
4. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ 
5. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้วิธีเสรมิแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน 
6. จ านวนครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

 ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป 5  ยอดเยี่ยม  

 ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙  4 ดีเลิศ  

 ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙  3 ดี 

 ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙  2  ปานกลาง  
 น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐  1  ก าลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา                                                   
  ยอดเยี่ยม      ดีเลิศ      ดี      ปานกลาง      ก าลังพัฒนา 
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๓.๑.๓ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ค าอธิบาย 

ครูผู้สอนจัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ ไดรับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตนเองและกระบวนการพัฒนาวิชาชีพ มีการน าผลการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ ผลงาน หรือนวัตกรรม ไดรับการยอมรับ หรือเผย
แพร 

การประเมิน 
๑. ร้อยละของครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
๒. ร้อยละของครูผู้สอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอย่างนอย 12 ชั่วโมงต่อปี 
๓. ร้อยละของครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 
๔. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
๕. ร้อยละของครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการ

ยอมรับหรือเผยแพร 
การค านวณ 

ก าหนดให้ 
N = จ านวนครูผู้สอนทั้งหมด 
V = จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
W = จ านวนครูผู้สอนที่ไดรับการพัฒนาตนเองอย่างนอย 12 ชั่วโมงต่อปี 
X = จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 
Y = จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
Z = จ านวนครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ไดรับการ

ยอมรับหรือเผยแพร 
ร้อยละเฉลี่ย = 100{V+W+X+Y+Z} 

5N 
การตรวจสอบข้อมูล 

1. จ านวนครูผู้สอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
2. จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 
3. จ านวนครูผู้สอนไดรับการพัฒนาตนเองอย่างนอย 12 ชั่วโมงต่อปี 
4. จ านวนครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 
5. จ านวนครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ 
6. จ านวนครูผู้สอนที่ใช้นวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได รับการ

ยอมรับ หรือเผยแพร 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

 ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป 5  ยอดเยี่ยม  
 ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙  4 ดีเลิศ  

 ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙  3 ดี 
 ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙  2  ปานกลาง  
 น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐  1  ก าลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา                                                             
  ยอดเยี่ยม      ดีเลิศ      ดี      ปานกลาง      ก าลังพัฒนา 

 
๓.2 ผู้บริหารสถานศึกษา 

ผู้บริหารสถานศึกษา คือ บุคคลส าคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้น 
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญที่จะท าให้การ
บริหารจัดการศึกษาบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว ไดแก การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม และการบริหาร
จัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้ 

๓.๒.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
ค าอธิบาย 

ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีหรือแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานโครงการของสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา และใช้
นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

การประเมิน 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔. คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 
๕. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
การตรวจสอบข้อมูล 
๑. การมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา 
๓. การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๔. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการ

บริหารจัดการสถานศึกษา 
๕. มีการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

หมายเหตุ : ส าหรับสถานศึกษาเอกชนคณะกรรมการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

 มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5  ยอดเยี่ยม  
 มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4  4 ดีเลิศ  
 มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3  3 ดี 
 มีผลการประเมินตามข้อ 1,2  2  ปานกลาง  
 มีผลการประเมินตามข้อ 1  1  ก าลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา    
  ยอดเยี่ยม      ดีเลิศ      ดี      ปานกลาง      ก าลังพัฒนา 

 
๓.๒.๒ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา 

ค าอธิบาย 
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการบริหารสถานศึกษา มีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

การประเมิน 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการด้านต่างๆ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
4. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
การตรวจสอบข้อมูล 

๑. ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัดการศึกษา 
๒. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๓. การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๔. ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕. ผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

 มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5  ยอดเยี่ยม  
 มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4  4 ดีเลิศ  
 มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3  3 ดี 
 มีผลการประเมินตามข้อ 1,2  2  ปานกลาง  
 มีผลการประเมินตามข้อ 1  1  ก าลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา    
  ยอดเยี่ยม      ดีเลิศ      ดี      ปานกลาง      ก าลังพัฒนา 
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ด้านที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม 
สถานประกอบการ บุคคล ชุมชน องค์กรต่างๆมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มีการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชน ให้กับชุมชนและสังคม 
รายละเอียดดังนี้ 

4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
ค าอธิบาย 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงไดจัดท าแนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีขึ้น
เพ่ือให้สถานศึกษาและสถานประกอบการน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การประเมิน 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ

จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีท่ีส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียมความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
1.1 การส ารวจความพรอมของสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ ในการจัดการ

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานศึกษา 
1.2 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

ขั้นที่ 2 ขั้นวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
2.1 จัดท าแผนงานและจัดท าแผนการเรียนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ร่วมกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์การ 
2.2 ประชาสัมพันธ์ แนะแนวผู้เรียน 

ขั้นที่ 3 ขั้นจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
3.1 คัดเลือกผู้เข้าเรียน 
3.2 ท าสัญญาการฝึกอาชีพ ปฐมนิเทศผู้เรียน การประชุมผู้ปกครอง 
3.3 จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการฝึกอาชีพ 
3.4 จัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 

ขั้นที่ 4 ขั้นติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
4.1 การนิเทศการจัดการเรียนการสอนหรือการฝึกอาชีพ 
4.2 การวัดและประเมินผลรายวิชาหรือการฝึกอาชีพ 

ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.1 การส าเร็จการศึกษาผู้เรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.2 การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
5.3 การสรุปผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปีในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ

ทวิภาค ี
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การตรวจสอบข้อมูล 
๑. ความพรอมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
๒. การวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
๓. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
4. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 
5. การสรุปรายงานผลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน ครบถ้วน ทั้ง 1,2,3,4,5 5  ยอดเยี่ยม  
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 1,2,3,4  4 ดีเลิศ  
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 1,2,3  3 ดี 
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 1,2  2  ปานกลาง  
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตามข้ันตอนที่ 1  1  ก าลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา    
  ยอดเยี่ยม      ดีเลิศ      ดี      ปานกลาง      ก าลังพัฒนา 

 
4.2 การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการ

อาชีวศึกษาทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ ในด้านครูพิเศษ ครู ภูมิปัญญาท้องถิ่นครูผู้ เชี่ยวชาญ 
ผู้ทรงคุณวุฒิสถานประกอบการ ด้านงบประมาณ ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ และมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

การประเมิน 
1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการ

อาชีวศึกษาท้ังในประเทศและหรือต่างประเทศ 
2. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพครูและครูฝึกในสถานประกอบการ 
3. สถานศึกษามีการจัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิในสถาน

ประกอบการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียนไมน้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนสาขางาน
ที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

4. สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เช่น 
งบประมาณทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ฯลฯ ปรากฏผลการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการระดม
ทรัพยากรอย่างเป็นรูปธรรม 

5. สถานศึกษามีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากร
ในการจัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 



40 
 

การตรวจสอบข้อมูล 
1. แผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรที่หลากหลายในการจัดการอาชีวศึกษา ทั้งใน

ประเทศและหรือต่างประเทศ 
๒. เครือข่ายความร่วมมือในการระดมทรัพยากรเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา

ของสถานศึกษา 
3. จ านวนสาขางานทั้งหมดที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
4. จ านวนสาขางานที่จัดให้ครูพิเศษ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่นครูผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิใน

สถานประกอบการ ทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศร่วมพัฒนาผู้เรียน 
๕. ผลการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา 
๖. ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทรัพยากรในการ

จัดการอาชีวศึกษากับเครือข่าย เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
 มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4,5 5  ยอดเยี่ยม  
 มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3,4  4 ดีเลิศ  
 มีผลการประเมินตามข้อ 1,2,3  3 ดี 
 มีผลการประเมินตามข้อ 1,2  2  ปานกลาง  
 มีผลการประเมินตามข้อ 1  1  ก าลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา    
  ยอดเยี่ยม      ดีเลิศ      ดี      ปานกลาง      ก าลังพัฒนา 

 
4.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการ การบริการชุมชน การบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ 

และจิตอาสาโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น
ผู้มีจิตอาสาโดยใช้วิชาชีพสร้างประโยชนให้กับชุมชนและสังคม 

การประเมิน 
๑. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม

กิจกรรมบริการชุมชน 
๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม

กิจกรรมบริการวิชาการ 
๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม

กิจกรรมบริการวิชาชีพ 
๔. สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนเข้าร่วม

กิจกรรมจิตอาสา 
๕. สถานศึกษามีนวัตกรรมการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชพี และจิตอาสาของสถานศึกษา 
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การตรวจสอบข้อมูล 
๑. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชนของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
๒. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และ

ผู้เรียน 
๓. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาชีพของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
๔. ผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
๕. การใช้นวัตกรรมในการบริการชุมชน วิชาการ วิชาชีพ และจิตอาสาของสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ข้อ  5  ยอดเยี่ยม  

มีผลการประเมิน 4 ข้อ  4 ดีเลิศ  
มีผลการประเมิน 3 ข้อ  3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ  2  ปานกลาง  
มีผลการประเมิน 1 ข้อ  1  ก าลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา    
  ยอดเยี่ยม      ดีเลิศ      ดี      ปานกลาง      ก าลังพัฒนา 
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ด้านที่ 5 ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
5.1 อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพรอมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 

การประเมิน 
1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรือ

งานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ และมีการพัฒนาดูแล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

2. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ 
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพร
อมและเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน 

3. สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่
ก าหนด 

4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ แหล่งการ
เรียนรู้โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

5. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้สอดคลองกับบริบท
ของสถานศึกษา 

การตรวจสอบข้อมูล 
1. อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และ

สิ่งอ านวยความสะดวกในการให้บริการผู้เรียนเพียงพอต่อความต้องการ 
2. แผนงาน โครงการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน

ห้องปฏิบัติการแหล่งการเรียนรู้ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีความพรอมและ
เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียนหรือผู้รับบริการโดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรและผู้เรียน 

3. การพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
แหล่งการเรียนรู้โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกตามแผนงาน โครงการที่ก าหนด 

4. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

5. สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้โรง
ฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และสิ่งอ านวยความสะดวกสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน ครบถ้วน ทั้ง 1,2,3,4,5 5  ยอดเยี่ยม  
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 1,2,3,4  4 ดีเลิศ  
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 1,2,3  3 ดี 
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตั้งแต่ข้ันตอนที่ 1,2  2  ปานกลาง  
มีผลการประเมิน ครบถ้วน ตามข้ันตอนที่ 1  1  ก าลังพัฒนา 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา    
  ยอดเยี่ยม      ดีเลิศ      ดี      ปานกลาง      ก าลังพัฒนา 

 
5.2 ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบคมนาคม ระบบการสื่อสาร 

รวมทั้งการจัดระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ืออ านวยประโยชนส าหรับ
ให้บริการทางการศึกษาแกบุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน หรือผู้ใช้บริการในสถานศึกษา 

การประเมิน 
1. สถานศึกษามีระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา ไดแก 

1.1 ระบบส่งก าลัง 
1.2 ระบบควบคุม 
1.3 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
1.4 สภาพวัสดุ อุปกรณ์ของระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพพรอมใช้งาน และปลอดภัย 

2. สถานศึกษามีระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ 
3. สถานศึกษามีถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มี

ระบบระบายน้ าระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษาท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
4. สถานศึกษามีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
5. สถานศึกษามีระบบรักษาความปลอดภัย 

การตรวจสอบข้อมูล 
๑. ระบบไฟฟ้าที่เหมาะสมกับสภาพใช้งานในสถานศึกษา 
๒. ระบบประปา หรือน้ าดื่ม น้ าใช้เพียงพอต่อความต้องการ 
๓. ถนน ชองทางเดิน หรือระบบคมนาคมในสถานศึกษาที่สะดวก ปลอดภัย มีระบบระบาย

น้ า ระบบก าจัดขยะภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
๔. ระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
๕. ระบบรักษาความปลอดภัย 

 
 
 
 



44 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

 มีผลการประเมิน 5 ข้อ 5  ยอดเยี่ยม  
มีผลการประเมิน 4 ข้อ  4 ดีเลิศ  
มีผลการประเมิน 3 ข้อ  3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ  2  ปานกลาง  
มีผลการประเมิน 1 ข้อ  1  ก าลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา    
  ยอดเยี่ยม      ดีเลิศ      ดี      ปานกลาง      ก าลังพัฒนา 

 
5.3 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีความพรอมและเพียงพอ

ส าหรับให้ครูบุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ ใช้บริการค้าคว้าหาความรูเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
การประเมิน 

1. สถานศึกษามีแผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุด
อย่างต่อเนื่อง 

๒. สถานศึกษามีศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดที่มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้าคว้า 
ของครูคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 

๓. ศูนยว์ิทยบริการหรือห้องสมุดมีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนด และมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอ 

๔. สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดไม
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษาโดยพิจารณาจากสถิติของผู้ใช้บริการ 

๕. มีแหล่งเรียนรู้หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทางครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการ
เรียนการสอน 

การตรวจสอบข้อมูล 
1. แผนงาน โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนยว์ิทยบริการหรือห้องสมุด 
๒. ศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา ค้าคว้าของครู บุคลากร

ทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจ 
๓. จ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และมีระบบสืบค้น

ด้วยตนเองเพียงพอ 
๔. จ านวนผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา 
๕. จ านวนผู้เรียนที่ใช้บริการศูนยว์ิทยบริการหรือห้องสมุด 
๖. จ านวนสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 
๗. จ านวนสาขาวิชาที่มีแหล่งเรียนรู้ หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะทาง 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ข้อ  5  ยอดเยี่ยม  
มีผลการประเมิน 4 ข้อ  4 ดีเลิศ  

มีผลการประเมิน 3 ข้อ  3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ  2  ปานกลาง  
มีผลการประเมิน 1 ข้อ  1  ก าลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา    
  ยอดเยี่ยม      ดีเลิศ      ดี      ปานกลาง      ก าลังพัฒนา 

 
5.4 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส าหรับบริหารจัดการระบบสารสนเทศให้เกิด

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษา ในด้านความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเหตุการณ
ประหยัดเวลา บุคลากรและงบประมาณ เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างสถานศึกษากับ
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

การประเมิน 
1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการ

จัดเก็บและใช้ข้อมูล 
3. มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา 
4. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
5. มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 

การตรวจสอบข้อมูล 
1. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
2. ผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยในการ

จัดเก็บและใช้ข้อมูล 
3. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ครอบคลุมพ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา 
4. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
5. ระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายนอกสถานศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

มีผลการประเมิน 5 ข้อ  5  ยอดเยี่ยม  
มีผลการประเมิน 4 ข้อ  4 ดีเลิศ  
มีผลการประเมิน 3 ข้อ  3 ดี 
มีผลการประเมิน 2 ข้อ  2  ปานกลาง  
มีผลการประเมิน 1 ข้อ  1  ก าลังพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา    
  ยอดเยี่ยม      ดีเลิศ      ดี      ปานกลาง      ก าลังพัฒนา 

หมายเหตุ : ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) หมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
เชื่อมโยงเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิดการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล                   
ที่เป็นสื่อประสมและมีรายละเอียดสูงไดอย่างรวดเร็ว โดยมีความเร็วไมน้อยกว่า100 Mbps 
(เมกะบิทต่อวินาที) 

 
5.5 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

ค าอธิบาย 
สถานศึกษาพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนการสืบค้น และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนไดเต็มศักยภาพ 
การประเมิน 

ร้อยละของห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน
การสอนเทียบกับจ านวนห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 

การค านวณ 
ร้อยละ = จ านวนห้องเรียนห้องปฏิบัติการทีส่ามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียนการสอน × 100 

จ านวนห้องเรียนห้องปฏิบตัิการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
การตรวจสอบข้อมูล 

1. จ านวนห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดของสถานศึกษา 
2. จ านวนห้องเรียนห้องปฏิบัติการที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการจัดการเรียน

การสอน 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 
 ร้อยละ ๘๐.๐๐ ขึ้นไป 5  ยอดเยี่ยม  
 ร้อยละ ๗๐.๐๐-๗๙.๙๙  4 ดีเลิศ  
 ร้อยละ ๖๐.๐๐-๖๙.๙๙  3 ดี 
 ร้อยละ ๕๐.๐๐-๕๙.๙๙  2  ปานกลาง  
 น้อยกว่าร้อยละ ๕๐.๐๐  1  ก าลังพัฒนา 

 
ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา    
  ยอดเยี่ยม      ดีเลิศ      ดี      ปานกลาง      ก าลังพัฒนา 



ส่วนที่ 4 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
สถานศึกษารายงานการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา ในแต่ละมาตรฐานและประเด็นการประเมิน ดังนี้  
 

4.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
4.1.1 ด้านความรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จ

การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านความรู้ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  

1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
1.1 เชิงปริมาณ: จ านวนผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก 

                       สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า    
                          ปวช.  47  คน   
                          ปวส.  59  คน 
                       สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ า 
                          ปวช.  2   คน 
                          ปวส. 18  คน 

1.2 เชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 
                       สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
                          ปวช. รอ้ยละ  100 
                          ปวส. รอ้ยละ  90 
                       สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ า 
                          ปวช. รอ้ยละ  100 
                          ปวส. รอ้ยละ  100 

1.3 ผลสะท้อน:  วิทยาลัยมีการสนับสนุนให้มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ผลปรากฏว่า จ านวน
ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพรอบแรก แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ระดับ ปวช.   สอบผ่าน 47 
คน จากจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 47 คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ปวส. สอบผ่าน 58 คน จากจ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด 59 คน คิดเป็นร้อยละ 98.30 คน แผนกวิชาแปรรูปสัตว์น้ า ปวช. 2 คน จากจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับ ปวส. 18 คน จากจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 18 คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และ
ร้อยละของผู้เรียน ปวช.3 และ ปวส.2 ทั้ง  2  สาขาวิชา ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพในครั้งแรกร้อย
ละ 97.62 
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2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
2.1 เชิงปริมาณ: จ านวนผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-Net 

-  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ระดับ ปวช. จ านวนผู้เรียน. 51 คน มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 26 คน  

-  แปรรูปสัตว์น้ า ระดับ ปวช.จ านวนผู้ เรียน 2 คน มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับชาติขึ้นไป 1 คน 

2.2 เชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา 
V-Net 

-  เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ระดับ ปวช. ร้อยละ  50.98 
-  แปรรูปสัตว์น้ า    ระดับ ปวช. ร้อยละ  50 

2.3 ผลสะท้อน: วิทยาลัยมีการสนับสนุนให้มีการสอบ V-Net 
-  แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ระดับ ปวช. มีผู้เรียน 36 คน มีคะแนนเฉลี่ย

จากการศึกษาระดับชาติตั้งแต่ค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 22 คน คิดเป็นร้อยละ 61.11 ระดับ ปวส. มี
ผู้เรียน 50 คน มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54 

-  แผนกวิชาแปรรูปสัตว์น้ า ปวช. มีผู้เรียน 7 คน มีค่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ขึ้นไป 6 คน คิดเป็น ร้อยละ 85.71 ปวส. มีผู้เรียน 24 คน มีค่าคะแนน เฉลี่ยระดับชาติขึ้นไป 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 50 คน 

 
4.1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา 

คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
1.1 เชิงปริมาณ:  วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น

ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ มีนักเรียน นักศึกษา ด าเนินโครงการ จ านวน 19 คน 4 โครงการ 
1.2 เชิงคุณภาพ:  ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การ

ประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในปีนี้ยังไม่มีการประเมิน เนื่องจากเกิดปัญหาโรค
ระบาด 

1.3 ผลสะท้อน:  วิทยาลัยฯ มีการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็น
ผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ สามารถประสบผลส าเร็จสู่การเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ และวิทยาลัยมีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปรากฏผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินที่ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ในระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ 
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2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
2.1 เชิงปริมาณ:  นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการ 

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ระดับหน่วย หน่วยพรานทะเล ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยประมง 

ติณสูลานนท์ จ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัล จ านวน 31 คน จ านวน 16 ทักษะ 
ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัล จ านวน 29 คน จ านวน 10 ทักษะ  
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษธานี 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัล จ านวน 29 คน จ านวน 10 ทักษะ 
2.2 เชิงคุณภาพ:  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรใน

อนาคตแห่ง ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ระดับหน่วย หน่วยพรานทะเล ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยประมง 

ติณสูลานนท์ จ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จ านวน 16 ทักษะ 
ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 

จ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จ านวน 2 ทักษะ รองชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 6 ทักษะ รองชนะเลิศ
อันดับ 2 จ านวน 2 ทักษะ รางวัลอ่ืนๆ จ านวน 2 ทักษะ  

ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 
จ านวนนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จ านวน 2 ทักษะ รองชนะเลิศอันดับ 2 จ านวน 8 ทักษะ 
รางวัลอื่นๆ จ านวน 8 ทักษะ 

2.3 ผลสะท้อน:  ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี อยู่ในระดับที่ 39 
 

4.1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ให้สถานศึกษารายงาน
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  

1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
1.1 เชิงปริมาณ:  นักเรียนแรกเข้าในระดับปวช. จ านวนทั้งสิ้น 117 คนมีนักศึกษาส าเร็จ

การศึกษา 49 คน คิดเป็นร้อยละ 41.88 และมีนักศึกษาแรกเข้าในระดับปวส. จ านวนทั้งสิ้น 77 คน มี
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา 57 คน คิดเป็นร้อยละ 74.03 และในภาพรวมจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งระดับ
ปวช.และปวส. เมื่อเทียบกับแรกเข้าจ านวน 194 คน และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 106 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.64 

1.2 เชิงคุณภาพ:  ผลการประเมินค่าคะแนนอยู่ระดับ 2 ระดับคุณภาพปานกลาง 
1.3 ผลสะท้อน:  ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรและในแต่ละชั้นปี มุ่งหวังอย่างยิ่ง

ที่จะให้นักเรียน นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด เพ่ือที่ นักเรียน นักศึกษาสามารถ
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่แต่ละหลักสูตรก าหนดไว้ โดยในระดับปวช. (เกณฑ์การจบหลักสูตร 3 ปี) 
และระดับปวส. (เกณฑ์การจบหลักสูตร 2 ปี) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 ซึ่งหากนักศึกษาสามารถ
ส าเร็จการศึกษาได้ในระยะเวลาและเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ก็จะเป็นผลดีต่อนักเรียน  นักศึกษาในการศึกษาต่อและ
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การประกอบอาชีพ นอกจากนี้ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาอีกด้วย 
 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2.1 เชิงปริมาณ:  สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และ

เสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้า
แสดงออก ภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีผลการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 91.52 ภายใต้
โครงการและกิจกรรมดังนี้ 

(1) กิจกรรมร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและ
รัฐบุรุษ ที่ถึงแก่อสัญกรรม 

(2) กิจกรรมร่วมท าบุญเพ่ืออุทิศกุศลแด่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี
และรัฐบุรุษ ในโอกาสอสัญกรรมครบ 3 วัน 

(3) กิจกรรมร่วมวางดอกไม้แสดงความอาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธาน
องคมนตรีและรับบุรุษ ที่ถึงแก่อสัญกรรม 

(4) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ วิทยาลัย และชุมชน 
(5) กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 
(6) กิจกรรมท าบุญเพ่ืออุทิศกุศลแด่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและ

รัฐบุรุษ ในโอกาสอสัญกรรมครบ 15 วัน  
(7) โครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 
(8) กิจกรรมอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพ

ติด (26 มิถุนายน) ประจ าปี 2562  
(9) โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ ประจ าปีพุทธศักราช 2562 
(10) กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปีพุทธศักราช 2562 
(11) โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของกิจการลูกเสือและบ าเพ็ญประโยชน์ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
(12) โครงการวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2562 
(13) กิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา 
(14) กิจกรรมวันดินโลก 
(15) โครงการ“พ่ีน้องสุขสันต์สานสัมพันธ์วันปีใหม่ วิถีธรรม วิถีพุทธ” 
(16) กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการจัดการขยะทะเลและสิ่งแวดล้อม โครงการบริหาร

จัดการขยะทะเล  
(17) โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 2562 (พรานทะเล

เกมส์ ครั้งที่ 27) 
(18) กิจกรรมการจัดงานเดิน-วิ่ง การกุศล(วิ่งข้ามสมุทร ครั้งที่ 2) 
(19) กิจกรรม Big Cleaning Day “วันสงขลารักษ์โลก” 
(20) เลือกตั้ง นายก อกท.หน่วยพรานทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 
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2.2 เชิงคุณภาพ:  ผู้เรียนร้อยละ 91.52 มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
มีความเป็นประชาธิปไตย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร มีภาวะผู้น า กล้าแสดงออก ภูมิใจใน
ความเป็นไทย เห็นคุณค่าและร่วมพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการและกิจกรรมดังนี้ 

(1) กิจกรรมร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและ
รัฐบุรุษ ที่ถึงแก่อสัญกรรม 

(2) กิจกรรมร่วมท าบุญเพ่ืออุทิศกุศลแด่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี
และรัฐบุรุษ ในโอกาสอสัญกรรมครบ 3 วัน 

(3) กิจกรรมร่วมวางดอกไม้แสดงความอาลัย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธาน
องคมนตรีและรับบุรุษ ที่ถึงแก่อสัญกรรม 

(4) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ วิทยาลัย และชุมชน 
(5) กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 
(6) กิจกรรมท าบุญเพ่ืออุทิศกุศลแด่พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและ

รัฐบุรุษ ในโอกาสอสัญกรรมครบ 15 วัน  
(7) โครงการพิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 
(8) กิจกรรมอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพ

ติด (26 มิถุนายน) ประจ าปี 2562  
(9) โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ ประจ าปีพุทธศักราช 2562 
(10) กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปีพุทธศักราช 2562 
(11) โครงการเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญของกิจการลูกเสือและบ าเพ็ญประโยชน์ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
(12) โครงการวันรักต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2562 
(13) กิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา 
(14) กิจกรรมวันดินโลก 
(15) โครงการ“พ่ีน้องสุขสันต์สานสัมพันธ์วันปีใหม่ วิถีธรรม วิถีพุทธ” 
(16) กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการจัดการขยะทะเลและสิ่งแวดล้อม โครงการบริหาร

จัดการขยะทะเล  
(17) โครงการกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ประจ าปีการศึกษา 2562 (พรานทะเล

เกมส์ ครั้งที่ 27) 
(18) กิจกรรมการจัดงานเดิน-วิ่ง การกุศล(วิ่งข้ามสมุทร ครั้งที่ 2) 
(19) กิจกรรม Big Cleaning Day “วันสงขลารักษ์โลก” 
(20) เลือกตั้ง นายก อกท.หน่วยพรานทะเล ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
2.3 ผลสะท้อน:  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ และนักเรียน นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่หลากหลาย โดยผลการเข้าร่วม
กิจกรรมอยู่ในระดับค่าคะแนน 5 และระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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3. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
3.1 เชิงปริมาณ: จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2562  

- ระดับ ปวช.  
1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน  45  คน  
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ า  จ านวน   2 คน  

 ทั้งสิ้น 47      คน  
- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  จ านวน  45  คน  
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ า  จ านวน  15  คน  

    รวมทั้งสิ้น  57  คน  
                                                                รวมจ านวนทุกระดับ 104  คน 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ  
- ระดับ ปวช.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน 14  คน  
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ า  จ านวน  0 คน  

  รวมทั้งสิ้น 14  คน  
- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  จ านวน   5  คน  
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ า  จ านวน   ๐ คน  

รวมทั้งสิ้น   5 คน  
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
- ระดับ ปวช.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน   2 คน  
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ า  จ านวน   0 คน  

รวมทั้งสิ้น  2  คน  
- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  จ านวน   5  คน  
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ า  จ านวน   15 คน  

รวมทั้งสิ้น  20 คน  
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ 
- ระดับ ปวช.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า จ านวน  29 คน  
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ า  จ านวน  2  คน  

 รวมทั้งสิ้น 31 คน   
- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  จ านวน  22 คน  
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ า  จ านวน  0 คน  

รวมทั้งสิ้น 22 คน  
รวมจ านวนทุกระดับ 93 คน 

 
3.2 เชิงคุณภาพ:  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ 

- ระดับ ปวช.   
1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ร้อยละ  31.11     
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ า  ร้อยละ  0.00     

รวมร้อยละ  29.79    
- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ร้อยละ  11.90    
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ า  จ านวน  0.00 

รวมร้อยละ  8.77 
 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

- ระดับ ปวช.   
1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ร้อยละ  4.44   
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ า  ร้อยละ  0.00    

รวมร้อยละ  4.26    
- ระดับ ปวส.  

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ร้อยละ  11.90  
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ า  จ านวน   100.00 

รวมร้อยละ  35.09  
 

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ 
- ระดับ ปวช.   

1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ร้อยละ  64.44   
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ า  ร้อยละ  100.00    

  รวมร้อยละ  65.96    
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- ระดับ ปวส.  
1. สาขาวิชา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  ร้อยละ  50.00 
2. สาขาวิชา แปรรูปสัตว์น้ า  จ านวน  0.00 

รวมร้อยละ  36.84 
รวมร้อยละทุกระดับ 89.42 

 
3.3 ผลสะท้อน: องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับ ยกย่อง

สถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีงานท าในสถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ 
 
2) จุดเด่น  

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 
1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

-  วิทยาลัยฯ มีการสนับสนุนให้มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
-  จ านวนผู้เรียนผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพอยู่ในระดับสูงมาก 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
-   วิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ท าเหมาะสมที่จะส่งเสริมให้มีผลสัมฤทธิ์

ทางด้านการสอบ V-NET ที่ดีข้ึน 
-   ผู้เรียนที่ลงทะเบียนครบทุกวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร เข้ารับการทดสอบ ๑๐๐ 

 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
- ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระเฉพาะทาง

วิชาชีพประมงและแปรรูปสัตว์น้ า 
2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 

- ความร่วมแรง ร่วมใจของนักเรียน นักศึกษา 
 

ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 

-   สถานศึกษามีการพัฒนาระบบดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดเพ่ือแก้ปัญหาการออกกลางคัน 

-   งานทะเบียนได้รายงานผลการเรียนแต่ละภาคเรียนให้นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และ
ผู้ปกครองทราบเพ่ือให้นักศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนของตน และเป็นข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ได้ชี้แนะแนวทางพัฒนาการเรียนให้แก่นักศึกษา  

-   ผู้ปกครองทราบข้อมูลทางการเรียนของบุตรหลานของตนเองทุกภาคเรียนโดย
สถานศึกษามีความพยายามในการดูแลนักศึกษาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

-   สถานศึกษาได้มีการจัดท าโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ในการดูแลผู้เรียน เช่น โครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และค่ายคุณธรรม-จริยธรรม /โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา โครงการลดปัญหาการ
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ออกกลางคัน เช่น การเยี่ยมบ้านพัก การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง การรายงานผลการปรับพฤติกรรมนักศึกษาใน
ความดูแล /การจัดกิจกรรมโฮมรูม การ/จัดประชุมผู้ปกครองปีละ 2 ครั้งและการรายงานผลการออกกลางคัน 
ท าให้มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังระดับปวช.และปวส.ในภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ปานกลาง เป็นต้น 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
-   สถานศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และมีการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

เป็นไปตามเกณฑ์ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
3. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 

-  ผู้ส าเร็จการศึกษาให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลการมีงานท าในสถานประกอบการ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การประกอบอาชีพอิสระหรือศึกษาต่อ ให้แก่งานแนะแนวฯ เป็นอย่างดี 

-   สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถานศึกษาที่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปศึกษาต่อ ได้ให้ความร่วมมือ สนับสนุนและยกย่องสถานศึกษาด้านคุณภาพ 
 
3) จุดที่ควรพัฒนา  

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 
1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

- ไม่มี 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 

-   การดูแลผู้เรียนกับความตระหนักถึงความส าคัญของการสอบ V-NET 
 

ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 

- ควรส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระเพ่ิมขึ้น 

2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
- อุปกรณ์ท่ีใช้ในส านักงาน ควรมีมากกว่านี้ เพ่ือความสะดวกของนักเรียน นักศึกษา 

 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
-   การออกกลางคันและการพ้นสภาพของนักศึกษา 
-   นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด ท าให้ไม่จบพร้อมรุ่น 

โดยในปีการศึกษา 2562 (เป็นปีที่ส าเร็จการศึกษา) นักศึกษาระดับปวช. สาขาวิขา
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีจ านวนผู้เรียนแรกเข้าของรุ่นจ านวนมาก แต่จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาของรุ่นปีการศึกษา 
2562 จ านวนน้อยมาก คิดเป็นร้อยละ 41.88 โดยนักศึกษาส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ า (อศ.กช.)โดยการลาออกหรือไปศึกษาต่อที่อ่ืนหรือพ้นสภาพ และอ่ืน ๆ 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
-   เรื่องงบประมาณ และความร่วมมือ/ความเข้าใจของบุคลากร 
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3. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
-   นักศึกษาระดับ ปวช.๓ ที่ส าเร็จการศึกษาออกไปท างานในสถานประกอบการ 

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประกอบอาชีพอิสระค่อนข้างน้อย โดยส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น 
 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 
1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

-  การดูแลผู้เรียน ด้านผลการเรียน ความประพฤติและอ่ืนๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 
- ไม่มี 

 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ 
- ไม่มี 

2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 
- ควรมีงบประมาณในการท ากิจกรรมมากกว่านี้ 

 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 
-   วิทยาลัยฯ ครูที่ปรึกษา ครูประจ าวิชาและผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความร่วมมือในการดูแล

ผู้เรียน เนื่องจากนักศึกษามีผลการเรียนต่ า ไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด จึงควรมีการปรับปรุงและ
ดูแลตั้งแต่เรื่องการวัดและการประเมินผลของผู้เรียนจากครูผู้สอน แผนกวิชาและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยครูผู้สอน
ควรมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย ตามสภาพจริงรวมถึงการสอนซ่อมเสริม เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับที่ดีขึ้น ส าเร็จการศึกษาตามเวลาที่ก าหนด 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
-   จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอ  
-   สร้างความร่วมมือ/ความเข้าใจของบุคลากรในการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับนักเรียน 

นักศึกษา 
3. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 

-   วิทยาลัยฯ ควรมีการจัดกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ทั่วไป และด้านสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาในระดับชั้น ปวช.๓ ทั้งสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และสาขาวิชา
แปรรูปสัตว์น้ า ให้มากขึ้น 

  -   วิทยาลัยฯ ควรมีการจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพอิสระ อาชีพที่น่าสนใจ และการ
ติดตามข้อมูล การรับสมัครงานให้แก่นักศึกษาเพ่ือเป็นศูนย์รวมในการรับสมัครงานให้มากขึ้น 
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4.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
4.2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ

อาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ   
1.1 เชิงปริมาณ:  ร้อยละ 100 ของประเภทวิชาประมงที่จัดการเรียนการสอนมีการพัฒนาให้

เป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
1.2 เชิงคุณภาพ:  ผลการประเมินคุณภาพการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ

ระดับสถานศึกษา อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
1.3 ผลสะท้อน:  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษา 

โดยสะท้อนในลักษณะการมีความพึงพอใจต่อนักเรียน นักศึกษา ในการออกฝึกงาน หรือรับเข้าท างานเมื่อจบ
การศึกษา 
   

2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 

2.1 เชิงปริมาณ:  จ านวนสาขาวิชาทั้งหมด 3 สาขาวิชา และมีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงวิชาเดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม จ านวน 2 สาขาวิชา คิดเป็น ร้อยละ 
66.67  

2.2 เชิงคุณภาพ:  มีการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงวิชา
เดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม คิดเป็น ร้อยละ 66.67 อยู่ในระดับ ดี 

2.3 ผลสะท้อน:  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษา 
โดยสะท้อนในลักษณะการมีความพึงพอใจต่อนักเรียน นักศึกษา ในการออกฝึกงาน หรือรับเข้าท างานเมื่อจบ
การศึกษา 

 
4.2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการ

พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  

1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
1.1 เชิงปริมาณ:  ครูผู้สอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 42 คน / ครูผู้สอนภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 40 คน จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

ครบทั้ง 5 ประเด็น ปีการศึกษา 2562 เฉลี่ยจ านวน 40 คน  
1.2 เชิงคุณภาพ:  จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครบทั้ง 5 ประเด็น ประจ าปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 
95.18 อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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1.3 ผลสะท้อน:  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษา 
โดยสะท้อนในลักษณะการมีความพึงพอใจต่อนักเรียน นักศึกษา ในการออกฝึกงาน หรือรับเข้าท างานเมื่อจบ
การศึกษา 

 
2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียน

การสอน 
2.1 เชิงปริมาณ:  ครูผู้สอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 42 คน / ครูผู้สอนภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 40 คน  จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 เฉลี่ยจ านวน 40 คน  

2.2 เชิงคุณภาพ:  จ านวนครูผู้สอนที่จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีการศึกษา 2562 คิดเป็นร้อยละ 95.18 อยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม 

2.3 ผลสะท้อน:  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษา 
โดยสะท้อนในลักษณะการมีความพึงพอใจต่อนักเรียน นักศึกษา ในการออกฝึกงาน หรือรับเข้าท างานเมื่อจบ
การศึกษา 
 

3. การจัดการเรียนการสอน 
3.1 เชิงปริมาณ:  ครูผู้สอนทั้งหมด 42 คน  

- มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จ านวน 42 คน  
- มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญครบทุกรายวิชา เฉลี่ยจ านวน 

30 คน   
- จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 

มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เฉลี่ยจ านวน 30 คน   
- ครูผู้สอน 39 คน ที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในการ

จัดการเรียนการสอน  
- ครูผู้สอน 39 คน ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการ

เรียนรู้        
3.2 เชิงคุณภาพ:  ครูผู้สอนทั้งหมด 42 คน  

- มีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
- มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญครบทุกรายวิชา จ านวน

ครูผู้สอนเฉลี่ย 30 คน คิดเป็นร้อยละ 71.97 
- จัดการเรียนการสอนตรงตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย 

มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จ านวนครู ผู้สอนเฉลี่ย 30 คน คิดเป็นร้อยละ 71.97 
- จ านวนครูผู้สอนเฉลี่ย 39 คน คิดเป็นร้อยละ 93.88 ที่ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี

ทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน  
- จ านวนครูผู้สอนเฉลี่ย 39 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 ท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนรู้และแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ 
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3.3 ผลสะท้อน:  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษา 
โดยสะท้อนในลักษณะการมีความพึงพอใจต่อนักเรียน นักศึกษา ในการออกฝึกงาน หรือรับเข้าท างานเมื่อจบ
การศึกษา 
 

4. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
4.1 เชิงปริมาณ:  ครูผู้สอนทั้งหมด 42 คน  

- มีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 36 คน  
- มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน จ านวน 36 คน  
- ครูผู้สอนมีการใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

จ านวน 42 คน        
- ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจในการเรียน จ านวน 42 คน  
- ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืนๆ จ านวน 42 คน 

4.2 เชิงคุณภาพ:  ครูผู้สอนทั้งหมด 42 คน  
- มีการจัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 
- มีข้อมูลสารสนเทศหรือเอกสารประจ าชั้นเรียนและรายวิชาเป็นปัจจุบัน จ านวน 36 คน 

คิดเป็นร้อยละ 85.74 
- ครูผู้สอนมีการใช้เทคนิควิธีการบริหารจัดการชั้นเรียนให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
- ครูผู้สอนที่ใช้วิธีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน จ านวน 42 คน 

คิดเป็นร้อยละ 100 
- ครูผู้สอนที่ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านการเรียนและด้านอ่ืนๆ จ านวน 42 

คน คิดเป็นร้อยละ 100  
4.3 ผลสะท้อน:  องค์กร หน่วยงานภายนอก หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้การยอมรับสถานศึกษา 

โดยสะท้อนในลักษณะการมีความพึงพอใจต่อนักเรียน นักศึกษา ในการออกฝึกงาน หรือรับเข้าท างานเมื่อจบ
การศึกษา 
 

5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
ครูผู้สอนที่จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ 

5.1 เชิงปริมาณ:  ครูผู้สอนทั้งหมด 42 ราย  
- ครูผู้สอนได้จัดท าแผนพัฒนาตนเองและเข้าร่วมการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 33 คน คิด

เป็นร้อยละ 78.57  
- ครูผู้สอนที่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย 12 ชั่วโมงต่อปี จ านวน 33 คน คิดเป็น

ร้อยละ 78.57 
- ครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน

การสอน จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 80.95  
- ครูผู้สอนที่มีผลงานจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพ จ านวน 34 คน คิดเป็น

ร้อยละ 80.95 
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- ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ
หรือเผยแพร่ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 52.38 

สรุป เฉลี่ยรวมทุกประเด็นการประเมิน 74.28  
5.2 เชิงคุณภาพ:  ค่าเฉลี่ยรวมทุกประเด็นการประเมินร้อยละ 74.28 จัดอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
5.3 ผลสะท้อน:  จากการรณรงค์ให้ทุกคนจัดท าแผนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 

6. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
6.1 เชิงปริมาณ:  เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้รับการพัฒนาทั้งระบบ 
6.2 เชิงคุณภาพ: 1. สถานศกึษามีระบบเครือข่ายอินเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ

เหมาะสมกับการใช้งาน 
2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบ

ความปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล 
6.3 ผลสะท้อน:  การเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้น

เรียน ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา อยู่ในระดับก าลังพัฒนา 
 

4.2.3 ด้านการบริหารจัดการ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการจัดการ
อาชีวศึกษาด้านการบริหารจัดการ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  

1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
1.1 เชิงปริมาณ: ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ทั้ง 4 ฝ่าย 
1.2 เชิงคุณภาพ:  1. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการบริหารจัด

การศึกษา 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนและจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับ

การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย

มอบหมายให้งานศูนย์ข้อมูลระบบสารสนเทศจัดท าโครงการปรับปรุงโครงสร้าง Local Network 
Information System 

1.3 ผลสะท้อน: การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ผลการประเมินคุณภาพระดบัสถานศึกษา อยู่ในระดับยอดเยี่ยม โดยมีผลการปฏิบัติ ดังนี้ 

                      1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

                      2. ผู้บริหารสถานศึกษามีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
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2. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
2.1 เชิงปริมาณ: จ านวนห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานที่ได้รับการพัฒนา ให้เอ้ือกับการ

จัดการเรียนรู้ รวมทั้งห้องส านักงาน มีเพียงพอต่อความต้องการ 
2.2 เชิงคุณภาพ:  ผลการประเมิน และข้อมูลอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง

ฝึกงานหรืองานฟาร์ม รวมทั้งห้องส านักงาน อยู่ในระดับมากที่สุด 
2.3 ผลสะท้อน: มีพ้ืนที่บางส่วนที่ต้องได้รับการปรับปรุง เช่น หอพักนักศึกษาเดินเรือ, หมู่บ้าน 

อกท. 
 

3. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
3.1 เชิงปริมาณ: ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคม 

ภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัย มีเพียงพอต่อความต้องการ  
3.2 เชิงคุณภาพ:  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา การคมนาคม 

ภายในสถานศึกษา ระบบการสื่อสารภายใน และระบบรักษาความปลอดภัย ได้รับการบ ารุงรักษา และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

3.3 ผลสะท้อน: ระบบไฟฟ้าแสงสว่างยาม ตามเส้นทางคมนาคมภายใน มีไม่เพียงพอ  
 
4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 

4.1 เชิงปริมาณ: ผู้เข้าใช้บริการที่ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ คิดเป็นร้อยละ 
82.61 

4.2 เชิงคุณภาพ :  ผลการประเมินและข้อมูลแหล่งเรียนรู้และศูนย์บริการ อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม
โดยงานมีโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการที่ต่อเนื่อง มีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษา คันคว้า
ของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน หรือผู้สนใจมีจ านวนหนังสือต่อจ านวนผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดและมีระบบสืบค้นด้วยตนเองเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ มีการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนเข้าใช้
บริการศูนย์วิทยบริการ หรือห้องสมุดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดของสถานศึกษา และมีแห่ง
เรียนรู้หรือสื่อ อุปกรณ์ ห้องเรียนเฉพาะครบทุกสาขาวิชาที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน 

4.3 ผลสะท้อน:  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อแหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ อยู่ใน
ระดับ ดี 
 

5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
5.1 เชิงปริมาณ: เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ได้รับการพัฒนาทั้งระบบ 
5.2 เชิงคุณภาพ: 1. สถานศึกษามีระบบเครือข่ายอินเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งาน 
                       2. มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความ

ปลอดภัยในการจัดเก็บและใช้ข้อมูล 
5.3 ผลสะท้อน: ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการใช้งานด้านสนเทศภายในสถานศึกษา  

ผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา อยู่ในระดับดีเลิศ มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการ
ภายนอกสถานศึกษา 
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4.2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาการ
จัดการอาชีวศึกษาด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ ตามรายการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
อาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  

1. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
1.1 เชิงปริมาณ: ร้อยละของสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคี เท่ากับร้อยละ 

33.33 ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาในระบบทวิภาคี เท่ากับร้อยละ 14.40 
1.2 เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินและข้อมูลการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สถานประกอบการ 

เข้าใจการด าเนินงานการจัดการอาชีวศึกษาระบทวิภาคี ทั้งในด้านการจัดจัดการแผนงาน การประชาสัมพันธ์และ
แนะแนวผู้เรียน การคัดเลือกผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน การตรวจสอบคุณภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี และการวัดผลและประเมินผล 

1.3 ผลสะท้อน: สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องกับสถาน
ประกอบการที่จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 
2) จุดเด่น  

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

- หลักสูตรประเภทวิชาประมงเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นระบบ 
และองค์กรภายนอกให้การยอมรับ 

2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

- หลักสูตรประเภทวิชาประมงเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะที่พัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นระบบ 
และองค์กรภายนอกให้การยอมรับ 
 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

- ครูผู้สอนมีการส่งแผนการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเรียนเป็นส าคัญโดยใช้
วิธีการสอนที่หลากหลาย 

2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

- ครูผู้สอนมีการส่งแผนการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้
วิธีการสอนที่หลากหลาย 

3. การจัดการเรียนการสอน 
-  ครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

4. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
-  ครูผู้สอนมีวุฒิการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
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- ครูผู้สอนที่น าผลจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน และมีผลงานที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 

6. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
-ไม่มี- 

 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 

1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 
- ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถจัดให้มีข้อมูลพ้ืนฐาน 9 ประการ และระบบข้อมูล

สารสนเทศ โดยมีการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ ง่ายต่อการน ามาบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 
  - ผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยใน

การจัดเก็บและใช้ข้อมูล ตามค าสั่งวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
3. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 

- ผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยใน
การจัดเก็บและใช้ข้อมูล ตามค าสั่งวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 

4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
- สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ มีห้องสมุดท่ีมีสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการศึกษาคันคว้าหา

ความรู้ 
- สถานศึกษามีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการหรือห้องสมุดไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 
5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

- มีผู้รับผิดชอบ ดูแล และบริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยใน
การจัดเก็บและใช้ข้อมูล ตามค าสั่งวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 

- มีการวางแผนในการด าเนินงานการเชื่อมโยงการบริหารจัดการทั้งภายใน-นอก
สถานศึกษา โดยใช้วิธีที่หลากหลาย และแยกประเภทการเผยแพร่ตามกลุ่มเป้าหมาย  
 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
1. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 

- สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการด้านการจัดการหลักสูตรรายวิชาที่ตรง
กับสมรรถนะการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ ทั้งด้านการศึกษาดูงานเทคโนโลยีการจัดการการผลิตที่
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

- ผู้บริหารของสถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนของการ
จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ ทั้งในด้านการจัดการห้องเรียน 
การเดินทางมาศึกษาของผู้เรียน การพัฒนาครูฝึก 

- การสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวการปฏิบัติในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
แก่ครู บุคลากรและสถานประกอบการ 
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3) จุดที่ควรพัฒนา  
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 
-ไม่มี- 

2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

- สนับสนุนให้ครูพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงวิชา
เดิม หรือก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม ให้ครบทุกสาขาวิชา 

 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
- สนับสนุนให้ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกคน 

2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 

- สนับสนุนให้ครูผู้สอนส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกคน 
3. การจัดการเรียนการสอน 

-  สนับสนุนการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ของครูเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
แต่ละรายวิชา 

4. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
-  สนับสนุนการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ของครูเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน

แต่ละรายวิชา 
5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

- ควรกระตุ้นให้ครูผู้สอนที่มีนวัตกรรมจากการพัฒนาตนเองและการพัฒนาวิชาชีพได้
เผยแพร่ผลงานของตนเองสู่ผู้อ่ืนหรือแหล่งอื่นให้มากกว่านี้ 

6. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
- ควรปรับปรุงอุปกรณ์การเชื่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ต ให้รองรับการเชื่อมโยงระบบ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
                1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

- ผู้บริหารสถานศึกษายังไม่มีการน าผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 
                2. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม 

- ควรมีเจ้าหน้าที่งานอาคารให้เพียงพอ และให้ครอบคลุมพ้ืนที่ภายในวิทยาลัยฯ 
- ห้องเรียนและอาคารเรียนบางส่วน สมควรได้รับการปรับปรุง 

                3. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
- ควรมีการเชื่อมโยงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

  



65 
 

                4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 
- สร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ให้ทันยุค Thailand 4.0 
- ท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ ชุมชน องค์กรในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่ง

เรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
                5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

- อุปกรณ์ไม่รองรับการเชื่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
- จัดให้มีระบบสารสนเทศเชื่อมโยงการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 

1. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 
- การบูรณาการด้านการจัดการหลักสูตรรายวิชาของสถานศึกษาและสถานประกอบการ

อย่างต่อเนื่อง 
- การประชาสัมพันธ์และแนะแนวการปฏิบัติในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแก่

สถานประกอบการใหม่เพ่ือเพ่ิมปริมาณผู้เรียน 
 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

- ควรมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ิมเติมเพ่ือให้เหมาะกับบริบทของชุมชน 
และสภาวะการณ์ 

2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุงรายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือ
ก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติม 

- ไม่มี- 
 

ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 

  - ไม่มี- 
2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน 
- ไม่มี- 

3. การจัดการเรียนการสอน 
- ไม่มี- 

4. การบริหารจัดการชั้นเรียน 
5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 

  - ควรกระตุ้นให้ครูได้พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาและเน้นให้มี การเข้าร่วมพัฒนา
วิชาชีพเพ่ิมข้ึน 

- ควรจัดให้มีการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมของครูในหลายๆ ช่องทาง  หรือจัดให้มีการ
ประกวดน าเสนอผลงาน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
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6. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
- ควรปรับปรุงอุปกรณ์การเชื่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ต ให้รองรับการเชื่อมโยงระบบ

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 

ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 
1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

- จากผลการประเมินในด้านระบบอินเตอร์เน็ตที่ไม่ทั่วถึง จึงควรมีการจัดท าโครงการเพ่ือ
ปรับปรุงอุปกรณ์ท่ีรองรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มากข้ึน 

2. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงานหรืองานฟาร์ม  
-ไม่มี- 

3. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  
-ไม่มี- 

4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ  
-ไม่มี- 

5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
- ควรมีอุปกรณ์ที่รองรับการเชื่อมโยงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และให้ครอบคลุม

พ้ืนที่ใช้งานภายในสถานศึกษา 
 

ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
1. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี 

- การท าความเข้าใจและความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับสถานประกอบการในการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวศึกษา  

- การท าความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของสถาน
ประกอบการกับสถานศึกษา 

- การท าความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์และการแนะแนวของสถานประกอบการและ
สถานศึกษา 
 

4.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4.3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์ใน

การพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  

1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
1.1 เชิงปริมาณ: ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 100  มีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษา  
1.2  เชิงคุณภาพ: ผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม ในการ

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา รวม 5 รายการประเมิน   มีคุณภาพอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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1.3 ผลสะท้อน: สถานประกอบการที่ท าความตกลงร่วมกันจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
จ านวน ๒ แห่ง มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
2.1 เชิงปริมาณ: ในการจัดการเรียนสอนวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ได้ด าเนินการโดยส่งเสริม

ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ  โดยการด าเนินการเน้นทางด้านทักษะวิชาชีพ ซึ่งในปีการศึกษา 
2562 วิทยาลัย ฯ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 217 ครั้ง  โดยจ าแนกการได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน ๆ ดังนี้  สถานศึกษาจ านวน 56 ครั้ง,  หน่วยงานท้องถิ่นจ านวน 15 ครั้ง,  หน่วยงาน
ราชการ/องค์กร จ านวน 21 ครั้ง, หน่วยงานประมงจ านวน 48 ครั้ง,  หน่วยงานเอกชนจ านวน 41 ครั้ง,  
บุคคลจ านวน 36 ครั้ง 

2.2 เชิงคุณภาพ: จากการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยประมง 
ติณสูลานนนท์ นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะในวิชาชีพประมงอย่างเต็มศักยภาพ 

2.3 ผลสะท้อน: ผลการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะ
ชีวิตเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การฝึกทักษะวิชาชีพในสถานประกอบการ อีกทั้งเป็นการเตรียมความ
ให้กับนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาสู่ตลาดแรงงาน 
 

3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
3.1 เชิงปริมาณ: สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมการบริการชุมชนและจิตอาสา จ านวน 3 โครงการ ได้แก ่

1) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน 
2) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 
3) โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3.2 เชิงคุณภาพ: ผลการประเมินคุณภาพการด าเนินงานในการออกบริการชุมชน และจิตอาสา ดังนี้ 
1) โครงการที่ 1 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฯ ครั้งที่ 1  

คุณภาพการด าเนินงาน ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ร้อยละ 
92  อยู่ในระดับดีมาก 

2) โครงการที่ 2 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนฯ ครั้งที่ 2 
คุณภาพการด าเนินงาน ผลการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน ร้อยละ 

100 อยู่ในระดับดีมาก 
3) โครงการที่ 3 โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 

คุณภาพการด าเนินงาน ผลการประเมินการฝึกอบรม อยู่ในระดับดีมาก 
4) โครงการที่ 4 โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

คุณภาพการด าเนินงาน ได้อันดับที่ 2 การประกวดโครงการชีววิถีเพ่ือการ
พัฒนาอย่ายั่งยืน ประเภทที่ 3 นักศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัยฯ น าไปใช้และขยายผลดีเด่น  

ได้อันดับที่  5 มาตรฐานเหรียญทอง การประกวดประเภทที่  1 การ
ด าเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น ระดับภาคใต้ ประจ าปีการศึกษา 2562                 

5) โครงการกิจกรรมการจัดงานเดินวิ่ง (การกุศลวิ่งข้ามสมุทร ครั้งที่ 2) 
คุณภาพการด าเนินงาน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 คณะครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 91.30 
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6) โครงการจิตอาสาตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน 99 ปี ล้านความดีเพ่ือรัฐบุรุษ 
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ คุณภาพการด าเนินงาน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100  

3.3 ผลสะท้อน:  จากการจัดกิจกรรมบริการชุมชนและจิตอาสา ส่งผลให้วิทยาลัยฯ ได้รับรางวัล
และเกียรติบัตร ดังนี้ 

1) โล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดนิทัศการทางการเกษตร ระดับภาค ภาคใต้ 
ปีการศึกษา 2562 

2) รางวัลที่ 2 ระดับภาค การประกวดโครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3) หนังสือขอบคุณ จากศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน ภาคใต้ จังหวัดสงขลา 

 
4.3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สถานศึกษารายงานผลสัมฤทธิ์

ในการพัฒนาการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ตามรายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ดังนี้  
1) ผลสัมฤทธิ์  

1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
1.1 เชิงปริมาณ:  จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่ผู้เรียนได้จัดท า 

โดยก าหนดให้นักเรียนในระดับชั้น ปวช. 3 จัดท า 3 คน/ 1 ชิ้น และนักศึกษาในระดับชั้น ปวส. 2 จัดท า 2 
คน/ 1 ชิ้น 

1.2 เชิงคุณภาพ:  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
ได้รับการเผยแพร่ทั้งในระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค และชาติ จนได้รับรางวัลระดับชาติ และมีการน าไปใช้
ประโยชน์จริง 

1.3 ผลสะท้อน:  ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่
ส่งเขา้ร่วมประกวดได้รับรางวัลระดับสถานศึกษา จังหวัด ภาค และชาติ และมีการน าไปใช้ประโยชน์จริง 
 
2) จุดเด่น  

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

-  ผู้บริหารสถานศึกษา ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
-  การพัฒนาวิทยาลัย ฯ ทุกๆด้านได้รับการสนับสนุนจากการระดมทรัพยากรจาก

หน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะการระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอนได้รับความร่วมมือย่างดี
เยี่ยมจากหน่วยงานต่าง ๆ 

3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
-  สถานศึกษาได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

เป็นไปตามประเด็นการพิจาณาในระดับยอดเยี่ยม 
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ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

-  สถานศึกษามีการจัดสัมมนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยใน
สถานศึกษา 

-  มีการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ ส่งเข้าประกวดในระดับจังหวัด 
ภาค และระดับชาติ 
 
3) จุดที่ควรพัฒนา  

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

-  ควรของบประมาณเพ่ิมเติมจากต้นสังกัด เพ่ือใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และงานฟาร์มของสถานศึกษา 

2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
-  ไม่มี 

3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 
-  สร้างความเข้าใจ และความตระหนักของการบริการชุมชนแก่บุคลากรภายใน

สถานศึกษา 
-  สนับสนุน และสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบงานบริการชุมชน 
-  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นในการบริการชุมชนเพิ่มมากขึ้น 

 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
                1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 
                   -  สถานศึกษาควรมีการสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมเพ่ิมมากขึ้น 
                   -  ควรท าความร่วมมือกับชุมชน องค์กรภายนอก ในการจัดท าท านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย ร่วมกัน 
 
4) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 

-  ไม่มี 
2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 

-  ไม่มี 
3. การบริการชุมชนและจิตอาสา 

-  ประชุมชี้แจงบุคลากรภายในสถานศึกษา เพ่ือสร้างความเข้าใจ และให้ตระหนักถึง
ความส าคัญในการบริการชุมชน 

-  ท าความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่นเพ่ือน านวัตกรรมไปถ่ายทอดสู่ชุมชน 
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ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

-  จัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยให้กับครูที่ปรึกษาโครงการของผู้เรียนเพ่ิมข้ึน 
-  ควรจัดโครงการทัศนศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นของจริง 

และสามารถน ามาต่อยอดงานวิจัยได้ 



ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ตามมาตรฐานการอาชวีศึกษา พ.ศ. 2562  

 
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. 2562 จ านวน 3 มาตรฐาน ตามระดับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้  
 

5.1 มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 1 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
 

ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
ข้อการประเมิน ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
1.1 ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 20 5 100 
1.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
อาชีวศึกษา (V-NET) 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 115 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
115 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 

ข้อการประเมิน ค่า
น้ าหนัก 

ค่า
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

2.1 ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือ
การประกอบอาชีพอิสระ 

3 3 9 

2.2 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2 4 8 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 17 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
25 

68.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ข้อการประเมิน ค่า
น้ าหนัก 

ค่า
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

3.1 การดูแลและแนะแนวผู้เรียน 2 2 4 
3.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2 5 10 
3.3 การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 15 4 60 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 74 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
95 

77.89 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
5.2 มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 2 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 

ข้อการประเมิน ค่า
น้ าหนัก 

ค่า
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 

1.1 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็น
ระบบ 

2 5 10 

1.2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม 

3 5 15 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 25 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
25 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ข้อการประเมิน ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 2 5 10 
2.2 การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน 

3 5 15 

2.3 การจัดการเรียนการสอน 5 5 25 
2.4 การบริหารจัดการชั้นเรียน 3 5 15 
2.5 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 2 5 10 
2.6 การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

2 1 2 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 77 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
85 

90.59 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 

ข้อการประเมิน ค่าน้ าหนัก ค่า
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนักxค่า

คะแนน) 
3.1 การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา 

5 5 25 

3.2 อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม 

2 5 10 

3.3 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 2 5 10 
3.4 แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ 2 5 10 
3.5 ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้
งานด้านสารสนเทศภายในสถานศึกษา 

2 5 10 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 65 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 3 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
65 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ข้อการประเมิน ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
4.1 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 6 5 30 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 30 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 4 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ 
X 100) / 30 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
5.3 มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ 3 ในแต่ละประเด็นการประเมิน 
ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ข้อการประเมิน ค่า
น้ าหนัก 

ค่า
คะแนน 

คะแนนที่ได้ 
(ค่าน้ าหนักxค่า

คะแนน) 
1.1 การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม 5 5 25 
1.2 การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 2 5 10 
1.3 การบริการชุมชนและจิตอาสา 2 5 10 
ผลรวมคะแนนที่ได้ 45 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 1 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
45 

100.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  
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ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 
ข้อการประเมิน ค่า

น้ าหนัก 
ค่า

คะแนน 
คะแนนที่ได้ 

(ค่าน้ าหนักxค่าคะแนน) 
2.1 ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 

3 3 9 

ผลรวมคะแนนที่ได้ 9 
ร้อยละของคะแนน ประเด็นการประเมินที่ 2 = (ผลรวมคะแนนที่ได้ X 100) / 
15 

60.00 

ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็นการประเมินที่ 2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  

 
5.4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 

ตารางที่ 4 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยภาพรวม 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 
ร้อยละ 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 87.66 
ประเด็นที่ 1.1 ด้านความรู้ 100 
ประเด็นที่ 1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 68 
ประเด็นที่ 1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 77.89 
มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 96.1 
ประเด็นที่ 2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 100 
ประเด็นที่ 2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 90.59 
ประเด็นที่ 2.3 ด้านการบริหารจัดการ 100 
ประเด็นที่ 2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 100 
มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 90 
ประเด็นที่ 3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 100 
ประเด็นที่ 3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 60 
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 91.40 
ระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ยอดเยี่ยม (ร้อยละ 80 ขึ้นไป) ดีเลิศ (ร้อยละ 70.00 – 79.99) ดี (ร้อยละ 60.00 – 69.99) ปานกลาง 
(ร้อยละ 50.00 – 59.99) ก าลังพัฒนา (น้อยกว่าร้อยละ 50.00)  



ส่วนที่ 6 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษาที่
ก าหนดเพิม่เตมิ (ไมม่ี) 

 



ส่วนที่ 7 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

 

ให้สถานศึกษาน าผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
มาศึกษา วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแผนพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้เพ่ิมขึ้น  
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้อยู่ในระดับคุณภาพ “ยอดเยี่ยม” รายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
1.1 ด้านความรู้ 1. ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ แผนงานโครงการ 

1) โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน

อาชีวศึกษา (V-NET) แผนงานโครงการ  
1) โครงการยกระดับการสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  

1.2 ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้ 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือการ
ประกอบอาชีพอิสระ แผนงานโครงการ  
1) โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบของศูนย์
บ่มเพาะวิสากิจเพื่อการศึกษา  
2) โครงการปรับปรุงส านักงานศูนย์บ่มเพาะ  
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผน
ธุรกิจ  

2. ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ แผนงานโครงการ  
1) กิจกรรมการประชุมวิชาการ อกท.ระดับหน่วย  
2) กิจกรรมการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค 
 3) กิจกรรมการประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ  

1.3 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

1. การดูแลและแนะแนวผู้เรียน แผนงานโครงการ  
1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และเตรียม
ความพร้อมในการเรียนอาชีวศึกษาประมง  
2) โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน เช่น การ
เยี่ยมบ้านพัก การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง การรายงานผล
การปรับพฤติกรรมนักศึกษาในความดูแล /การจัด
กิจกรรมโฮมรูม  
3) โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง  

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ แผนงานโครงการ  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
1) โครงการ พัฒนาทักษะชีวิต (โครงการเรียนฟรี 
15 ปี) 
2) โครงการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน  
3) โครงการปลูกป่าเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน  
4) โครงการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563  
5) โครงการปลูกจิตส านึกเก็บเข้าท่ีดูดี สะอาดใน
การใช้บริการโรงอาหาร  
6) โครงการแต่งกายดีมีวินัย  
7) โครงการสร้างคนดีศรีประมง  

3. การมีงานท าและศึกษาต่อของผู้ส าเร็จการศึกษา 
แผนงานโครงการ  
1) โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาและภาวะมี
งานท า  

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา 1. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ 

แผนงานโครงการ  
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอาชีพ 
Smart Farm ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
2) โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ
อาชีพ Smart Farm ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

2. การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหรือปรับปรุง
รายวิชา หรือปรับปรุงรายวิชาเดิม หรือก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติม แผนงานโครงการ  
1) โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชา  

2.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษา 

1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ 
แผนงานโครงการ  
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  

2. การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและน าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน แผนงานโครงการ แผนงานโครงการ  
1) โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้วิชาชีพ mart Farm เทคโนโลยี
อาหารปลอดภัย  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

3. การจัดการเรียนการสอน แผนงานโครงการ  
1) โครงการพัฒนาสมรรถนะครูในสถาน
ประกอบการ  
2) โครงการพัฒนาครูเฉพาะทางสู่ครูมืออาชีพ  
3) โครงการพัฒนาระบบเสริมสร้างสมรรถนะครู
และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทาง  
4) โครงการพัฒนาสมรรถนะครูตามแผนพัฒนา
รายบุคคล  

4. การบริหารจัดการชั้นเรียน แผนงานโครงการ 1) 
โครงการยกระดับมาตรฐานห้องเรียนเฉพาะทาง
เทคโนโลยีอาหารปลอดภัย  

5. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ แผนงาน
โครงการ  
1) โครงการกิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
2) โครงการคลังครูมืออาชีพเกษตร  
3) โครงการพัฒนาสมรรถนะครูตามแผนพัฒนา
รายบุคคล  
4) โครงการพัฒนาระบบเสริมสร้างสมรรถนะครู
และบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทาง  
5) โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการปฏิบัติ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล  

6. การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน แผนงานโครงการ  
1) โครงการปรับปรุงโครงสร้าง Local Network 
Information System  
2) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและชุดโปรแกรม
บริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 

2.3 ด้านการบริหารจัดการ 1. การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการสถานศึกษา แผนงานโครงการ  
1) โครงการปรับปรุงโครงสร้าง Local Network 
Information System  
2) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและชุดโปรแกรม
บริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร  
3) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษา  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 

2. อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน
หรืองานฟาร์ม แผนงานโครงการ  
1) โครงการติดตั้งมิเตอร์ประจ าอาคาร  
2) โครงการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา  
3) โครงการขุดลอกคูระบายน้ าภายในวิทยาลัย  

3. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน แผนงานโครงการ  
1) โครงการติดตั้งมิเตอร์ประจ าอาคาร  
2) โครงการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา  
3) โครงการขุดลอกคูระบายน้ าภายในวิทยาลัย  

4. แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ แผนงานโครงการ  
1) โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงานและซ่อมหนังสือ  
2) โครงการกิจกรรมวันส าคัญของไทย : วันสุนทรภู่ 
(26 มิถุนายน 2563)  
3) โครงการกิจกรรมวันส าคัญของไทย : วัน
ภาษาไทย (29 กรกฎาคม 2563)  
4) โครงการกิจกรรมวันส าคัญของไทย : วันแม่
แห่งชาติ (12 สิงหาคม 2563)  
5) โครงการกิจกรรมวันส าคัญของไทย : วันพ่อ
แห่งชาติ (5 ธันวาคม 2563)  
6) โครงการการจัดซื้อต ารา วารสารและ
หนังสือพิมพ์  
7) โครงการ "ห้องสมุดปริทัศน์ 63 " 

5. ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในสถานศึกษา แผนงานโครงการ 
1) โครงการปรับปรุงโครงสร้าง Local Network 
Information System  
2) โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายและชุดโปรแกรม
บริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 

2.4 ด้านการน านโยบายสู่การปฏิบัติ 1. การจัดการอาชีวศึกษาสู่ระบบทวิภาคี แผนงาน
โครงการ  
1) โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ 
2) โครงการจัดท าแผนการเรียนและแผนฝึกอาชีพ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 
2563  
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มาตรฐานและประเด็นการประเมิน แผนพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (แผนงาน โครงการ กิจกรรม) 
3) โครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอนนักเรียน
นักศึกษาท้ังภาคปกติและภาคทวิภาคีท่ีฝีกอาชีพใน
สถานประกอบการ ประจ าปีการศึกษา 2563 

มาตรฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3.1 ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 

1. การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม แผนงาน
โครงการ  
1) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  
2) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

2. การระดมทรัพยากรเพ่ือการจัดการเรียนการสอน 
แผนงานโครงการ  
1) โครงการสร้าง และพัฒนาความร่วมมือของ
หน่วยงาน สถานประกอบการและภาคีเครือข่ายทั้ง
ในและต่างประเทศ  
2) โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานอาชีพ
ของสถานประกอบการ 

3. การบริการชุมชนและจิตอาสา แผนงานโครงการ  
1) โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพ่ือชุมชน (Fix it 
Center)  
2) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  
3) โครงการชีววิถีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3.2 ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ งานวิจัย 

1. ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย แผนงานโครงการ  
1) โครงการน าเสนอผลงานวิชาการของครูและ
นักเรียน นักศึกษา  
2) โครงการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ 
นวัตกรรมครูและนักเรียน นักศึกษา  
3) โครงการสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้านการประมงของผู้เรียน  
4) โครงการสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีด้านการประมงของครู  
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ประชุมและตรวจรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562 
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 

ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ  อาคารอ านวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
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ด าเนินการรวบรวมข้อมูล การประกันคุณภาพออนไลน์  ประจ าปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 
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